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A. FULL RESUM 

FITXA TÈCNICA 

 

Denominació: Ampliació del Museu Romà de Premià de Mar 

PROJECTE MODIFICAT-FASE I 

Localització: Xamfrà format pels carrers Enric Granados i Vil·la romana 

Municipi: Premià de Mar  

Comarca: El Maresme 

Data jaciment: Finals del segle III dC i inicis del IV dC 

Autor: Desconegut 

Ús primigeni: Edifici d‟ús sumptuari i representatiu 

Usos històrics:          Lloc d‟habitatge i treball d‟una comunitat rural 

Ús actual:                  Espai tancat provisionalment a les visites. En espera  de 

completar les excavacions, infraestructura d‟ampliació i 

protecció, i futura museïtzació al servei de la visita pública. 

Propietat: Ajuntament de Premià de Mar 

Inventari:           Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya (IPAC) del 

Departament de Cultura, amb el núm. d‟identificació 13515 

Protecció:  Declarat  l‟any 2014, 18/08,  Bé d‟Interès Cultural d‟Interès 

Nacional, BCIN 

 
Normativa urbanística:  Volumetria definida (11c5), Volums concrets; Sistema Viari (1V) 
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Títol: Ampliació del Museu Romà de Premià de Mar  
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Promotor: Ajuntament de Premià de Mar 
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08330 - Premià de Mar 
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  GUITART ARQUITECTURA I ASS. SLP. 
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B. MEMÒRIA 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1. CONSIDERACIONS PRÈVIES. ANTECEDENTS1 

ELS  VALORS  SINGULARS DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC 

L‟edifici octagonal romà, situat al terme municipal de Premià de Mar, comarca del Maresme, 

és conegut des de finals de l‟any 2000 (COLL 2004, 266-270), i s‟inscriu dins del conjunt de 

troballes romanes localitzades dins d‟un àmbit de 5,5 Ha, que conformen el jaciment 

arqueològic de la Gran Via – Can Ferrerons, del qual s‟han anat trobant restes des de 

l‟any 1969.  

Aquest jaciment s‟emplaça dins del nucli urbà de Premià de Mar, a uns 200mts per sota del 

Camí del Mig, pràcticament al límit amb el terme municipal de Premià de Dalt, entre el 

Torrent Font Sana a llevant i la carretera de Vilassar de Dalt (BV-5023) a ponent, que 

s‟uneixen en la part alta, formant així un gran triangle; al sud es troba delimitat per la Gran 

Via de Lluís Companys, tot i que provablement s‟estén fins alguns metres més avall. 

Actualment la zona urbanitzada pren el nom de Barri de Can Ferrerons, en al·lusió als antics 

camps hortícoles de l‟Horta Ferrerons. 

Es tracta d‟un edifici molt singular, de planta octagonal i, segons els especialistes, sense 

comparació en el patrimoni cultural català i en el  de territoris dominats per l‟antiga Roma; 

que a més es troba en un estat de conservació excepcional, de tal manera que aquests 

valors singulars i excepcionals, el van qualificar com un unicum, tot mereixent la màxima 

protecció.  

L‟edifici, de perímetre octagonal, és constituït per un conjunt d‟àmbits d‟habitacions 

esgranades a l‟entorn d‟un espai central, també de planta octagonal. Es tracta, per tant, del 

tradicional esquema tipològic i de disposició dels espais de les cases romanes, amb la 

particularitat de l‟excepcional geometria de l‟edifici. Tot ell gira entorn als dos octàgons, 

l‟exterior i l‟interior, forçant l‟adaptació de les diverses estances a una planta i distribució 

igualment singular, de geometria variable.  

Correspon a un edifici d‟ús molt probablement representatiu, on destaca el seu excel·lent 

estat de conservació, en especial de la zona destinada als banys, el “balneum”, i de forma 

general la conservació de la gran majoria de murs, d‟obra de maçoneria ordinària, amb 

alçades  entre dos i  tres metres o  més en alguns casos. 

El conjunt de restes localitzades en l‟edifici, totes elles del Baix Imperi Romà, conformen una 

excel·lent representació de la cultura romana a Catalunya, alhora que uns valors 

                                                 

1
 L‟escrit d‟introducció és un extracte del contingut en l‟avantprojecte d‟ampliació del museu Romà, redactat per 

Antoni Civit Rey, responsable de Projectes Estratègics; Ramon Coll Monteagudo, tècnic de Patrimoni i arqueòleg; 

i, Mariona Pujol Puighermanal, arquitecte.  
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excepcionals. En aquest sentint, destaca la conservació de restes de la producció de vi, de 

l‟elaboració de metalls, d‟una necròpolis i d‟un mil·liari de la Via Augusta. 

PROTECCIÓ MONUMENTAL 

D'acord amb les consideracions realitzades en el text precedent en relació al jaciment de 

restes arqueològiques i arquitectòniques romanes conservades, les seves especificitats i 

singularitats, així com els valors singulars com a document històric i objecte arquitectònic, en 

data 18 de setembre de 2014 va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, BCIN, per 

la qual cosa es garanteix escrupolosament el manteniment dels valors arqueològics, 

arquitectònics i històrics del conjunt de restes romanes que conformen la geometria i 

potència de l‟edifici octogonal romà, sense alterar-ne l'estructuració física, espacial i visual, 

així com les característiques de tots els elements que formen part del jaciment, obert a les 

visites públiques programades en data de 15 de març de 2015, i amb el nom de  

Museu Romà de Premià de Mar. 

ANTECEDENTS I NECESSITAT DEL PROJECTE MODIFICAT  

El novembre de 2017, l‟equip redactor d‟aquest projecte modificat, va fer lliurament del 

Projecte bàsic i d‟execució de “l‟Ampliació del Museu romà de Premià de Mar”, FASE I,  amb 

l‟objecte de disposar d‟un instrument tècnic i econòmic que recullis tots i cadascun dels 

objectius fixats inicialment per l‟Ajuntament de Premià de Mar (propietat), en el sentit de 

completar l‟edifici octogonal romà, posar-lo en valor i propiciar l‟explotació turística i cultural 

de l‟actual equipament inacabat. El projecte va ser aprovat en data de 25 d‟abril de 2018. 

Els criteris bàsics de la intervenció es van encaminar a aconseguir tres objectius següents:  

Per una banda, dur a terme una nova recerca i excavació arqueològica en extensió que, 

suposadament, havia de cristal·litzar en l‟exhumació completa de l'edifici octagonal romà2 de 

Can Ferrerons.  

Per l‟altra, executar l‟obra civil complementària de la FASE I, per a delimitar i protegir el 

jaciment de l’edifici octogonal romà totalment completat, per tal de facilitar el 

desenvolupament de la FASE II, que hauria de tenir com a objectiu fonamental implementar 

el programa funcional que reclama l‟equipament cultural i concretat inicialment en 

l‟avantprojecte annex al Pla Director de Can Ferrerons redactat l‟any 2009 i facilitar la  

posterior redacció del projecte museològic al servei de la visita pública.  

Finalment, i en la última fase programada en el pla director, FASE III, dur a terme la 

museïtzació de l’equipament al servei de la visita pública, amb la gestió cultural futura del 

Museu romà.  

En data de 21 de febrer de 2018 es va aprovar inicialment, i per part de la Junta de 

Govern Local, el “Projecte d’ampliació del museu romà de Premià de Mar” FASE I. 

                                                 

2
 Tot i que la propietat dins de la qual es trobava el jaciment s‟anomena Horta Farrerons, per donar nom al 

jaciment romà hem normalitzat el terme en Ferrerons, ja que la normativa diu que quan un nom propi es 
converteix en topònim, l‟ortografia s‟ha de corregir segons la normativa proposada per l‟IEC i adoptada per la 
Generalitat de Catalunya i les associacions de municipis. 
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En data de 25 d’abril de 2018 es va aprovar definitivament el “Projecte d’ampliació del 

Museu romà de Premià de Mar” FASE I. 

 

En data de 16 de maig de 2018, la mateixa Junta va aprovar l’expedient de contractació 

de la redacció del projecte i direcció d’obres de l’ampliació del Museu romà. 

 

En data  de 31 de juliol de 2018, es va signar l’acta d’inici i replanteig de l’obra per totes 

les parts implicades (Ajuntament de Premià de Mar, l‟empresa adjudicatària de les obres 

RèCOP Restauracions Arquitectòniques S.L. i la direcció facultativa representada per 

l‟arquitecte sotasignat i el seu equip pluridisciplinari).  

 

La primera setmana d‟agost d 2018, es van programar els treballs de prospecció no 

agressiva i mitjançant tomografia elèctrica en l‟àmbit de les restes romanes a excavar, 

per tal de detectar en la mesura del possible la seva situació, geometria i profunditat, i així 

conèixer el seu emplaçament amb la màxima precisió possible.  

 

El 14 d’agost de 2018 es van iniciar, i deforma simultània als treballs de tomografia 

elèctrica, els treballs de seguiment i control arqueològic.  

 

L’objectiu de la tomografia elèctrica era localitzar els serveis urbans preexistents per tal 

de fer-ne el corresponent desviament al quedar possiblement afectats per les traces de la 

nova delimitació del jaciment, alhora que detectar possibles estructures que anessin més 

enllà dels límits hipotètics de l‟edifici octogonal i que poguessin esdevenir afectades pels 

murs pantalla projectats. Els resultats, però, no foren concloents i per tant, no es podia 

tenir la certesa sobre si existien o no restes romanes en els àmbits esperats o sota les 

traces dels murs pantalles a executar en temps imminent.   

 

En base a aquests resultats ambigus i no concloents, es plantejaven dubtes justificats pel 

que fa a la possible existència i situació de restes arqueològiques fora de l‟àmbit del jaciment  

arqueològic actual, és a dir, en l‟àmbit de construcció del nou deambulatori i nova pantalla 

de delimitació del jaciment que completava l‟edifici octogonal romà (contemplat en el 

projecte de la FASE I).  

 

Per altra banda, es plantejaven també dubtes en l‟execució dels murs pantalla projectats, en 

base a les possibles previsions de trobar sota les seves traces, restes arqueològiques en 

l‟àmbit de la portalada de migdia de l‟octògon. En aquest sentit, i amb el consens de tots els  

agents implicats, (propietat, DF i empresa) es va plantejar una nova alternativa  

constructiva al sistema constructiu dissenyat en projecte inicial, sobretot pel que fa a 

la infraestructura de delimitació i protecció del jaciment romà. És a dir, en relació a la 

execució imminent dels murs pantalla de formigó. 

Es tractava de perseguir l‟objectiu fonamental de preservar i protegir al màxim les restes 

romanes que poguessin aparèixer ens els àmbits esperats i entorn més immediat i en el 

decurs de l‟execució dels murs pantalla de delimitació de l‟octògon romà. Sistema 

constructiu i estructural a executar necessàriament previ a l‟excavació arqueològica i, en 

conseqüència, un sistema agressiu en relació a les restes que poguessin aparèixer en 

l‟àmbit de la seva traça i projectada a 2.00mts de la façana exterior de l‟edifici octogonal. 
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Atenent als valors i singularitats de les actuals restes romanes declarades Bé Cultural 

d‟Interès Nacional (BCIN), era del tot necessari i imprescindible garantir el manteniment, 

protecció i conservació dels valors arqueològics, arquitectònics i històrics de les restes 

arqueològiques que havien de completar l'edifici octogonal romà, així com altres restes  

arqueològiques que podien aparèixer hipotèticament en l‟àmbit on presumiblement hi havia 

l‟accés principal de l‟edifici del segle V, possibles ampliacions o reformes que poguessin 

completar el coneixement i la investigació històrica i arqueològica.  

 

Es tractava, doncs, de plantejar una alternativa possible i viable dins del propi procés de 

l‟obra ja iniciada amb un sistema constructiu i estructural, més flexible i que pogués 

executar-se un cop hagués conclòs l‟excavació arqueològica en tota la seva extensió i 

profunditat. Es tractava de no executar els murs pantalla, que per la seva naturalesa 

constructiva i, malgrat els seus aspectes positius quant a seguretat, resultaven ser agressius 

en la seva execució i sobre la seva traça en relació a tot allò que pogués aparèixer al seu 

pas, ja fossin serveis urbans, restes arqueològiques o altres.  

La solució alternativa plantejada era, delimitar i protegir el jaciment romà amb murs 

prefabricats de formigó de dimensions determinades i molt més reduïdes que els murs 

pantalla, que permetien certa flexibilitat en l‟execució i en relació a la situació i emplaçament 

de les restes romanes que poguessin aparèixer, més netedat en el procés d‟execució al no 

intervenir l‟element de l‟aigua i per tant, una  infraestructura constructiva seca, flexible, molt 

més segura en la seva execució, alhora que permetre una reducció en el termini d‟execució i  

amb una alta qualitat del material inherent al seu sistema de prefabricació a fàbrica. 

Tot plegat, una alternativa que permetia invertir el procés d‟execució de l‟obra, facilitant 

procedir en primer lloc, a l‟excavació de terres en extensió i permetre així, un millor 

coneixement, manteniment i protecció de les restes arquitectòniques i arqueològiques que 

poguessin aparèixer dins dels àmbits d‟intervenció.   

 

En aquest sentit, i en conformitat amb l‟article 242.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic: 

 “Quan el director facultatiu de l’obra consideri necessària una modificació del projecte i es 

compleixin els requisits que aquest efecte regula aquesta Llei, ha de sol·licitar a l’òrgan de 

contractació autorització per iniciar l’expedient corresponent que es substanciarà amb les 

següents actuacions: 

a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica de la mateixa. 

b) Audiència del contractista i del redactor del projecte. 

c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com dels gestos 

complementaris precisos“. 

 

En conseqüència, a principis de novembre de 2018, es va fer palès la necessitat de 

plantejar a la propietat una modificació del projecte redactat i pel que fa a les partides 

concretes dels murs pantalla i de la coberta de protecció, per uns nous sistemes 

constructius alternatius i no substancials quan a l’objecte i finalitat del projecte 

aprovat, sense introduir augments de preus en relació a les partides a modificar, ni 

afectar el pressupost del projecte aprovat.  
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Atesa la naturalesa de la modificació proposada; els avantatges exposats en els 

paràgrafs precedents; la no modificació substancial de l’objecte i finalitat del projecte; 

el facilitar el  manteniment, conservació i protecció de les estructures i restes 

arqueològiques que poguessin aparèixer dins els àmbits afectats per l’excavació 

arqueològica i entorn; la rapidesa d’execució, netedat i seguretat en la posta en obra i, 

finalment, en l’economia de medis, es va plantejar demanar autorització a 

l’Ajuntament, alhora que procedir a la redacció del projecte modificat que es presenta.  

APROVACIÓ
 D

ECRET A
LC

ALD
IA

 2
1.

12
.1

8



PROJECTE MODIFICAT  FASE I.  AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR 
XAMFRÀ  DELIMITAT PELS CARRERS ENRIC GRANADOS I VIL·LA ROMANA            EXP: 45-Pm-2018 

 
XAVIER GUITART TARRÉS, arquitecte. GUITART ARQUITECTURA I ASS. SLP. Novembre de 2 0 1 8  

Francesc Pérez Cabrero, 7, 3er B 08021 BCN - 932400030 - xguitart@guitartarquitectura.com     p à g .  1 2  

 

1.2. OBJECTE 

L‟objecte del present document és la redacció del Projecte modificat del Projecte bàsic i 

d’execució per a l’Ampliació del Museu romà de Premià de Mar, lliurat el novembre de 

2017 i aprovat definitivament en 25 d‟abril de 2018. 

Els objectius del present projecte modificat s‟encaminen bàsicament a:    

 Protegir i preservar al màxim possible, el patrimoni històric i arqueològic del jaciment 

romà. 

 Preservar, mantenir, conservar i protegir les restes arqueològiques i arquitectòniques 

que puguin aparèixer en el decurs de les excavacions arqueològiques. 

 Facilitar el coneixement i investigació històrica i arqueològica, i en funció de les  

noves restes que puguin aparèixer.  

 Invertir el procés d‟obra totalment rígid i agressiu que obliga la naturalesa del sistema 

constructiu dels murs pantalla de formigó executats in situ, i continguts en el projecte 

aprovat. 

 Facilitar i disposar del temps necessari que reclami la importància i valors de les 

restes que puguin aparèixer. 

 Introduir un sistema alternatiu a als murs pantalla, no agressiu, sec, segur i ràpid 

d‟executar.  

En conseqüència, proposar una nova alternativa d‟infraestructura de delimitació, alhora que 

de la nova coberta de protecció del jaciment que ha de completar l‟edifici octogonal, i amb la 

finalitat d‟adaptar o modificar, si és necessari, la traça i situació del nou sistema constructiu 

de murs prefabricats de formigó, ja siguin murs de contenció i delimitació i/o plaques 

prefabricades de formigó, tipus  alveolars, amb l‟objectiu bàsic i fonamental de no malmetre 

les possibles restes arqueològiques actualment colgades de terres i dins dels àmbits 

d‟intervenció.    

 

1.3. FINALITAT 

La finalitat que es persegueix és modificar la solució constructiva plantejada en el projecte 

bàsic i d‟execució lliurat el novembre de 2017 i aprovat definitivament el 25 d‟abril de 2018, 

per una nova solució constructiva prefabricada de formigó per tal de preservar, conservar i 

protegir les possibles restes arqueològiques dins l‟àmbit del projecte, alhora que les que 

puguin aparèixer més enllà dels límits hipotètics de l‟edifici octogonal  i que no han pogut ser 

identificades i emplaçades per les prospeccions de la tomografia elèctrica realitzada abans 

d‟iniciar les excavacions.    

En aquest sentit, els requeriments de l‟article 242.2 de la Llei 9/2017 de contractes del sector 

públic en el qual el director facultatiu de l‟obra consideri necessària una modificació del 
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projecte, com és el cas, resulta del tot necessària per a procedir a la redacció de la 

modificació del projecte. 

 

1.4. DEFINICIÓ DE L‟ÀMBIT  D‟INTERVENCIÓ 

L‟àmbit d‟intervenció vindrà delimitat per la pròpia configuració geomètrica de l‟edifici  

octogonal totalment completat, així com per l‟espai necessari d‟excavació de terres a 

executar per tal de poder col·locar els nous murs prefabricats de delimitació de l‟ampliació 

del museu romà continguda en el projecte redactat.  

 Àmbit de l‟edifici octogonal complert inclòs el seu perímetre extern i concèntric (nou 

deambulatori) i en relació a l‟extradós de les façanes exteriors de les restes romanes: 

1.580,21m² 
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2. DESCRIPCIÓ DE L‟EDIFICI. ESTAT ACTUAL  

2.1. DADES BÀSIQUES DEL LLOC I EDIFICI 

Aquest apartat es manté sense modificació, amb el que cal remetre‟l a la memòria del 

Projecte bàsic i d‟execució de l‟Ampliació del Museu romà, Fase I, lliurat el novembre de 

2017 i aprovat definitivament el 25 d‟abril de 2018. 

2.2. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

Aquest apartat es manté sense modificació, amb el que cal remetre‟l a la memòria del 

Projecte bàsic i d‟execució de l‟Ampliació del Museu romà,Fase I, lliurat el novembre de 

2017 i aprovat definitivament el 25 d‟abril de 2018. 

2.3. NORMATIVA URBANÍSTICA. CRONOLOGIA 

Aquest apartat es manté sense modificació, amb el que cal remetre‟l a la memòria del 

Projecte bàsic i d‟execució de l‟Ampliació del Museu romà, Fase I, lliurat el novembre de 

2017 i aprovat definitivament el 25 d‟abril de 2018. 

2.4. RÈGIM DE PROPIETAT. CADASTRE 

Aquest apartat es manté sense modificació, amb el que cal remetre‟l a la memòria del 

Projecte bàsic i d‟execució de l‟Ampliació del Museu romà, Fase I, lliurat el novembre de 

2017 i aprovat definitivament el 25 d‟abril de 2018. 

2.5. NOTÍCIA HISTÒRICA BREU 

Aquest apartat es manté sense modificació, amb el que cal remetre‟l a la memòria del 

Projecte bàsic i d‟execució de l‟Ampliació del Museu romà, Fase I, lliurat el novembre de 

2017 i aprovat definitivament el 25 d‟abril de 2018. 

2.6. ESTUDIS I TREBALLS REALITZATS 

Aquest apartat es manté sense modificació, amb el que cal remetre‟l a la memòria del 

Projecte bàsic i d‟execució de l‟Ampliació del Museu romà, Fase I, lliurat el novembre de 

2017 i aprovat definitivament el 25 d‟abril de 2018. 
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2.7. DESCRIPCIÓ DE L‟EDIF ICI. ESTAT ACTUAL 

Atesa la importància quan als valors i singularitats específiques de l‟actual jaciment romà 

descolgat entre els anys 2012-2013; la necessitat de descolgar les restes que manquen, 

actualment en curs d‟excavació en extensió i com actuació que completarà totalment 

l‟octògon romà; la declaració del jaciment l‟any 2014 com a Bé Cultural d„Interès Nacional, 

BCIN, entre altres aspectes a posar de relleu i valoració, es manté la descripció del jaciment 

en el seu estat actual (punts 2.7.1, 2.7.2, i 2.7.3) per tal de fer palesa la seva importància 

com objecte fonamental del projecte d‟intervenció, pel que fa a la seva consolidació i 

recuperació; aprofundir en el seu coneixement exhaustiu; l‟interès científic  i  cultural; alhora 

que posar el monument al servei de la visita pública, i com a necessitat de poder transmetre 

els seus valors a les generacions presents i futures amb tot el seu esplendor i autenticitat.  

2.7.1. Les restes arqueològiques 

Les restes arqueològiques descobertes a Can Ferrerons constitueixen un conjunt 

arqueològic d‟extraordinària singularitat en l‟arqueologia de Catalunya.  

Es tracta d‟un edifici de planta octagonal d‟època romana que, segons els especialistes i 

autoritats en la matèria i època, no té paral·lel en cap altre jaciment arqueològic conegut. 

L‟arquitectura de les restes romanes que configuren l‟edifici de superfície en planta de 

632m2 i estructura radial a l‟entorn de l‟espai- pati central,  també de planta octagonal, és un 

unicum  mereixedor i digne de tractament de protecció i conservació especial i que,  alhora  

mereix una especial i acurada consolidació i museïtzació, per tal de transmetre a les 

generacions  presents i futures  l‟arquitectura , alhora que document  històric, amb el màxim 

esplendor i autenticitat. 

L‟edifici conté un conjunt d‟elements arqueològics molt heterogenis que permeten posar de 

relleu molts aspectes del món rural en època romana que, mostrats adequadament, 

permeten contextualitzar tant el propi edifici octagonal com les formes de vida de la societat 

romana.  

Del conjunt d‟elements que composen l‟edifici, cal posar especial atenció en el recinte 

termal, la necròpolis, el centre productor de vi o el taller metal·lúrgic, alhora que sumats a les 

singularitats de l‟edifici, constitueixen una base excepcional d‟interès per esdevenir un 

jaciment fonamental  de l‟arqueologia romana a Catalunya. 
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2.7.2. Descripció sintètica dels àmbits de l‟edifici octogonal 

A continuació es descriuen de forma sintètica i sistemàtica els diferents àmbits en què  

s‟estructuren les restes arqueològiques aparegudes i estudiades, per tal de conèixer les 

seves característiques geomètriques, formals, materials, les tècniques i sistemes  

constructius, així com la relació i nivells d‟ús amb els espais adjacents esgranats a l‟entorn 

de l‟espai central i que configuren la tipologia de l‟edifici octogonal. 

Seguidament d‟aquesta descripció, es detallarà una segona classificació dels diversos 

sector, que de ben segur eren determinats per diferents usos. Aquests agrupaments 

d‟habitacions en sectors seran denominats departaments 

 

Planta de l‟edifici octogonal. Identificació dels àmbits. Font: Chorén, J., Parra, I., Salvadó, I; “Consolidacions 

puntuals, neteja i estudi arqueoconstructiu dels paraments de Can Ferrerons”, 2014. 

 

A continuació es mostren les plantes de l‟edifici octagonal, corresponents a les diferents 

fases documentades: 

 Planta general fase inicial, Opium. Balneum. 

 Planta general època tardo-romana, negotium. 

 Planta general necròpolis 
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ÀMBIT A-1 

Situat a l‟extrem occidental de l‟edifici 

octagonal, l‟àmbit A-1 conforma tot ell 

l‟alveus del caldarium de Can Ferrerons.  

 

Es tracta d‟un àmbit de planta triangular on 

s‟hi conserva la banyera del sector termal, de 

forma absidal, d‟1,15 m d‟amplada, 1,26 de 

llargada i 53 cm de fondària. Al lateral est, 

des d‟on s‟hi accedeix, disposa d‟un esglaó a 

manera de banqueta, de 25 cm d‟amplada. 

La banyera és d‟obra de maçoneria i 

revestida amb opus signinum. Presenta al 

fons, a la part central de paviment, un forat 

de 65 per 52 cm, sense relació amb l‟ús 

original. 

 

Als laterals de la banyera destaca la conservació de dues xemeneies per l‟expulsió dels 

fums de l‟hipocaust, una d‟elles de planta trapezoïdal (nord) i l‟altra de planta triangular (sud) 

obrades seguint la pròpia maçoneria dels murs de l‟àmbit i de la banyera i amb el suport de 

tegulae en la part inferior. 

 

L‟àmbit també destaca per la conservació íntegra de l‟hipocaust i del conjunt de la 

suspensura, aquesta constituïda per maons, possiblement bipedales, suportats per pilae de 

besales, que subjecten el paviment de l‟alveus.  

 

Estratigràficament l‟àmbit només comptava amb el rebliment de la banyera i el rebliment de 

l‟hipocaust, ambdós formats per nivells d‟abocament de residus. 

 

 

Imatge de l‟àmbit 1. Alveus del caldarium. Font: Chorén, J., Parra, I., Salvadó, I; “Consolidacions puntuals, neteja 

i estudi arqueo-constructiu dels paraments de Can Ferrerons”, 2014. APROVACIÓ
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Imatges de l‟àmbit A1. 
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ÀMBIT  A-2 

 

Constitueix el caldarium de l‟edifici octagonal, 

situat al sector oest, entre els àmbits A-1 i A-

3.  

Es tracta d‟un àmbit de planta rectangular, de 

3,46 m per 2,38 m, l‟accés del qual es 

realitza per l‟est, des de l‟àmbit A-3.  

Del seu aspecte original se‟n conservava 

notablement l‟hipocaust, de paviment d‟opus 

signinum, així com la major part de pilae, de 

maons besales, de les que en restaven 

diverses filades. A diferència de l‟Àmbit  A-1, 

la suspensura no estava conservada sinó 

que tota ella va aparèixer enderrocada al 

fons de l‟hipocaust, on es localitzà gran 

quantitat de material constructiu i desenes de 

tubuli per a l‟extracció de fums.  

 

L‟hipocaust de l‟àmbit A-2 es relaciona amb els hipocausts dels àmbits A-1 i A-3 a través de 

sengles arcades obrades amb maons en les mitgeres entre habitacions, dues de petites 

dimensions vers l‟àmbit A-1 i tres de l‟alçada de l‟hipocaust vers l‟àmbit A-3. De la mateixa 

manera, a través d‟una arcada realitzada en la façana oest de l‟edifici, el conjunt de 

l‟hipocaust obté l‟escalfor del forn, situat en l‟àmbit A-23, a l‟exterior de l‟edifici octagonal. 

 

Deixant de banda els estrats de rebliment de l‟hipocaust, l‟estratigrafia de l‟estança indica 

una reocupació posterior, durant el segle V, de la qual roman una estructura de combustió. 

Posteriorment, en la darrera fase, prèvia a l‟abandonament de l‟edifici, vers el segle VI o 

inicis del VII, l‟àmbit fou utilitzat per practicar dues inhumacions en fosses simples, una 

d‟elles amb una olla com aixovar. 

 
Imatge de l‟àmbit 2. Detall dels arcs de l‟hipocaust de l‟Alveus. Font: Chorén, J., Parra, I., Salvadó, I; 

“Consolidacions puntuals, neteja i estudi arqueoconstructiu dels paraments de Can Ferrerons”, 2014. 
APROVACIÓ

 D
ECRET A

LC
ALD

IA
 2

1.
12

.1
8



PROJECTE MODIFICAT  FASE I.  AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR 
XAMFRÀ  DELIMITAT PELS CARRERS ENRIC GRANADOS I VIL·LA ROMANA            EXP: 45-Pm-2018 

 
XAVIER GUITART TARRÉS, arquitecte. GUITART ARQUITECTURA I ASS. SLP. Novembre de 2 0 1 8  

Francesc Pérez Cabrero, 7, 3er B 08021 BCN - 932400030 - xguitart@guitartarquitectura.com     p à g .  2 2  

 

   
 

   
 

   
Imatges de l‟àmbit A2. 
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ÀMBIT A-3 

 

Estança contigua a l‟àmbit A-2, situada al 

seu orient i d‟idèntiques característiques. 

S‟interpreta com el tepidarium del circuït 

termal, al qual s‟hi accedeix des de l‟àmbit A-

4 per una porta d‟excel·lent conservació. La 

conservació de l‟hipocaust és semblant a la 

de l‟àmbit A-2, si bé la major part del conjunt 

de pilae romania excepcionalment sencer, 

possiblement fins a la darrera filada de 

besales, essent un conjunt de 24 pilars 

separats entre ells per aproximadament 40 

cm. 

 

 

 

L‟estratigrafia localitzada a l‟habitació és també pràcticament idèntica a la de l‟àmbit A-2, 

amb l‟enderroc de la suspensura, un nivell d‟ocupació posterior, que en aquest cas no deixà 

estructures, i la reutilització final com a espai sacre amb la pràctica d‟una inhumació. 

 

   
Imatge de l‟àmbit A3. 
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ÀMBIT A-4 

 

Habitació de planta quadrada, lleugerament 

trapezoïdal, de 3,60 m per 3,50 m. Situada 

entre els àmbits A-3, a l‟oest, i A-5, a l‟est, i 

enfront de l‟àmbit A-7, al sud, que li dóna 

accés. Correspon al frigidarium del balneum 

de l‟edifici, del qual en roman molt 

parcialment, el paviment d‟opus signinum. 

Destaca per disposar d’una de les dues 

portes d’accés a l’edifici des de l’exterior, 

en aquest cas des de l‟oest, de 1,10 m 

d‟amplada.  

 

 

 

 

La seqüència estratigràfica localitzada correspon a l‟ocupació de l‟edifici durant el segle V, 

quan l‟àmbit és destinat a part d‟un torcularium i serà emprat per instal·lar-hi la premsa, de la 

qual en roman molt ben conservada la base repujada en un nou paviment d‟opus signinum i 

els dos forats per a l‟encaix dels arbores. Aquestes restes seran reblertes per diversos 

estrats d‟amortització. 

 

  
Imatge de l‟àmbit A4. 
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Imatges de l‟àmbit A4. 
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ÀMBIT A-5 

 

Estança situada a l‟est de l‟àmbit A-4, des de 

la qual s‟hi accedeix. De manera similar al 

que succeeix en l‟àmbit A-1, tot ell, 

originalment, conformava una banyera del 

balneum, en aquest cas la del frigidarium.  

Es tracta d‟un espai trapezoïdal de 2,72 m i 

3,43 de dimensions màximes, amb una 

fondària aproximada de 70 cm. L‟accés a la 

banyera es realitzava des d‟un pas de 53 cm 

d‟amplada, obert en la paret mitgera amb 

l‟àmbit A-5. De totes maneres les restes 

d‟aquest bany ens han arribat modificades 

per la seva reutilització posterior i en 

desconeixem l‟aspecte original.  

 

La reutilització que esmentem correspon a l‟ús de l‟estructura com a cup o dipòsit per a la 

contenció de líquids, cal pensar que vi, i en relació directa amb la premsa situada en l‟àmbit 

A-4, situada a poc més d‟un metre de distància, i amb el contingut de les dolia analitzades. 

L‟estreta relació entre ambdues estructures és refermada per l‟existència d‟una canalització 

obrada amb imbrices en la mitgera entre els àmbits que no deixa dubte que el producte del 

premsatge es dirigia cap al cup, en l‟antic frigidarium. El paviment i revestiment hidràulic que 

conserva aquest cup, de diverses capes d‟opus signinum, probablement correspon, almenys 

en bona part, a aquesta reutilització. Les restes del dipòsit foren localitzades reblertes de 

diversos estrats d‟amortització i d‟enderroc del mateix edifici. 

 

 
Imatge de l‟àmbit A5. 
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ÀMBIT A-6 

 

Correspon a un àmbit situat al sector oest de 

l‟edifici, a redós dels àmbits A-2 i A-3, al qual 

s‟hi accedeix des de l‟àmbit A-9. De planta 

trapezoïdal, amb el lateral major de 5 m de 

llargada i el lateral est de 2,83 m d‟amplada, 

conserva bona part de l‟alçada original, fins a 

2,57 m d‟alçada en l‟angle oest i part de 

revestiment de morter també en la mateixa 

zona. No conserva, per contra, restes de la 

seva funcionalitat original que, per tant, es 

desconeix.  

 

 

 

 

L‟estratigrafia excavada, fins a l‟exhauriment, correspon a nivells de circulació i amortització 

de l‟àmbit durant l‟ocupació de l‟edifici en el segle V. En aquest moment l‟àmbit fou utilitzat 

com a cella vinaria a través de la construcció d‟un dipòsit que ocupa tot el lateral est. Aquest 

és de planta rectangular, amb mides interiors de 1,38 m d‟amplada, 2,64 de llargada i 1,16 m 

de profunditat, tot ell recobert per un revestiment d‟opus signinum, igual que el fons, on es 

conserva la cubeta per la deposició dels pòsits. Destaca l‟esglaó per accedir al fons del 

dipòsit, obrat reutilitzant una pilastra motllurada. El dipòsit fou reblert amb deixalles i 

materials de construcció. 

 

 
Imatge de l‟àmbit A6. APROVACIÓ
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Imatges de l‟àmbit A6. 
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ÀMBIT A-7 

 

Estança de planta trapezoïdal, situada entre 

els àmbit A-4 i A-5 al nord i l‟àmbit A-15, al 

sud. L‟accés es realitza a través tant de 

l‟àmbit A-4 com de l‟àmbit A-15, en tots dos 

casos mitjançant un esglaó. El lateral més 

llarg, situat al nord, és de 4,38 m; el lateral 

més curt correspon al sud, de 1,69 m.  

Correspon a l‟àmbit d‟accés al balneum de 

l‟edifici, interpretable com apodyterium, que 

conserva el seu paviment original d‟opus 

signinum. A l‟angle nord-est de l‟estança, es 

localitzà un fragment d’estuc pintat amb 

tres franges de colors diferents, verd, 

vermellós i blanc, restes del possible 

enlluït original. 

 

L‟àmbit fou reutilitzat durant el segle V de la mateixa manera que l‟àmbit A-4, com a part del 

mateix torcularium, en aquest cas ocupat pel contrapès de la premsa. Aquesta interpretació 

es desprèn de la fossa practicada en el paviment d‟opus signinum, de planta circular, 

lleugerament oval, que ben probablement encabí el contrapès de la premsa. Tant la fossa 

com la resta de l‟àmbit fou localitzada amb diversos estrats d‟amortització. 

 

 
 

 
Imatges de les restes de pintura mural de l‟àmbit A7. 
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Imatges de l‟àmbit A7. 
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ÀMBIT A-8 

 

Correspon a una de les quatre grans 

estances quadrades de l‟edifici, de les quals 

se n‟ha excavat al complet dues i les restants 

formen únicament de manera parcial part del 

recinte que protegeix actualment les restes. 

L‟àmbit A-8 es situa al nord-oest de l‟edifici i 

ocupa l‟espai comprès entre la façana 

exterior i la façana interior de l‟espai central 

octagonal. Mesura 6,60 m en sentit nord-sud 

i 6,35 en sentit est-oest. L‟accés es practica 

de l‟àmbit 15 mitjançant una porta de 2,18 m 

d‟amplada.  

 

 

 

Deixant de banda algunes restes de paviment de morter de calç, no hi roman cap estructura 

ni estratigrafia de la seva fase original. Totes les restes excavades corresponen a la 

reocupació de l‟edifici durant el segle V. En aquest cas, l‟estança fou utilitzada en conjunt 

com a cella vinaria, magatzem per a la conservació de vi, probablement, a través de la 

instal·lació de nombroses dolia en l‟habitació. L‟excavació de l‟àmbit ha permès identificar al 

sòl prop d‟una quarantena de fosses per la subjecció de dolia. És possible que l‟accés a les 

dolia es realitzés mitjançant un entarimat, evidència del qual podrien ser els diversos 

encaixos localitzats a la paret oest de l‟àmbit. 

 

Finalitzada l‟activitat com a celler, l‟àmbit fou amortitzat, com a la resta d‟estances, per 

diversos estrats de rebliment. 

 

   
Imatges de l‟àmbit A8. 
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Imatge de l‟àmbit A8. 
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ÀMBIT A-9 

 

Situat al sud-oest de l‟edifici, correspon al 

segon gran àmbit de planta quadrada 

completament excavat. Les seves mesures 

són similars a l‟àmbit A-8, de 6,60 m l‟eix 

lleugerament major, en sentit est-oest, i de 

6,42 l‟eix nord-sud. L‟accés també es realitza 

a través de l‟àmbit i, a diferència de l‟àmbit A-

8, l‟àmbit A-9 dóna pas a les estances núm. 

A-6 i A-11, a través de sengles portes. 

 

La seva excavació no ha proporcionat cap 

resta de la seva fase original i tota 

l‟estratigrafia correspon a la reutilització del 

segle V. En aquell període, l‟estança fou 

utilitzada indistintament per varies 

funcionalitats totes elles de caràcter artesanal i productiu, conservant-se restes 

d‟estructures de combustió i fosses de la col·locació de dolia. Destaca especialment la 

localització de diversos suports de pilars, constituïts per grans pedres col·locades seguint un 

mateix eix, que bé poden correspondre al sosteniment d‟una coberta o bé al sosteniment 

d‟instal·lacions per l‟activitat productiva. Dues d‟aquestes pedres corresponen a les restes 

d‟un mil·liari datable vers la primera meitat del segle IV que, seccionat, fou emprat per 

aquesta segona funcionalitat. Al mateix temps, s‟hi construí un mur a la meitat oest de 

l‟estança, també relacionat amb aquestes activitats productives.  

 

L‟excavació arqueològica també ha permès documentar una inhumació d‟un individu 

perinatal durant aquest període tardo-romà, localitzada arran d‟un dels murs de l‟estança. 

Totes les restes romanien cobertes per un estrat d‟amortització i per un important nivell 

d‟enderroc.  

 

  
Imatge de l‟àmbit A9. APROVACIÓ
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Imatges de l‟àmbit A9. 
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ÀMBIT A-10 

 

Estança localitzada a l‟angle sud-oest de 

l‟edifici, de planta trapezoïdal rectangular, 

amb un eix màxim de 5,80 m de llargada i 

3,5 m d‟amplada. S‟hi accedeix des de 

l‟àmbit A-11, a través d‟una porta que s‟ha 

localitzat completament sencera, 

d‟aproximadament 2 mts d‟alçada. 

 

No s‟hi ha localitzat cap resta corresponent a 

la fase inicial d‟ocupació de l‟edifici, essent 

totes les restes corresponents al segle V. 

Retirats els estrats d‟abandonament i 

d‟amortització, un dels quals amb gran 

quantitat de restes d’opus signinum 

fragmentat, l‟àmbit proporcionà diverses 

fosses relacionades amb les activitats productives, diverses d‟elles seccionades per una 

reutilització intensiva de l‟àmbit. Destaca la localització de l‟enterrament d‟un ovicàprid en 

una de les fosses, possible ofrena de tipus ritual.  

 

 
Imatge de l‟àmbit A10. 
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Imatge de l‟àmbit A10. 
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ÀMBIT A-11 

 

Petita estança situada entre l‟àmbit A-9 i 

l‟àmbit A-10, al sector sud-oest de l‟edifici. 

S‟hi té accés tant des de l‟àmbit A-10 com 

des de l‟àmbit A-9. La planta és trapezoïdal, 

de 3,52 m de llargada el lateral major i de 

tant sols 96 cm el lateral menor.  

 

L‟estratigrafia de l‟àmbit permet interpretar 

diverses reutilitzacions de l‟espai, sense cap 

resta de l‟ocupació original. Del període 

tardo-romà destaca la localització d‟un 

paviment format a base de fragments de 

maons, tegula i dolium al sector est de 

l‟estança, relacionat amb activitats 

artesanals, la inhumació d‟un individu 

perinatal en una fase prèvia i una gran fossa reblerta amb nombroses restes ceràmiques en 

una fase també anterior. 

 

  
Imatge de l‟àmbit A11. 

 

APROVACIÓ
 D

ECRET A
LC

ALD
IA

 2
1.

12
.1

8



PROJECTE MODIFICAT  FASE I.  AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR 
XAMFRÀ  DELIMITAT PELS CARRERS ENRIC GRANADOS I VIL·LA ROMANA            EXP: 45-Pm-2018 

 
XAVIER GUITART TARRÉS, arquitecte. GUITART ARQUITECTURA I ASS. SLP. Novembre de 2 0 1 8  

Francesc Pérez Cabrero, 7, 3er B 08021 BCN - 932400030 - xguitart@guitartarquitectura.com     p à g .  4 2  

 

 
 

  
 

 
Imatges de l‟àmbit A11. 

APROVACIÓ
 D

ECRET A
LC

ALD
IA

 2
1.

12
.1

8



PROJECTE MODIFICAT  FASE I.  AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR 
XAMFRÀ  DELIMITAT PELS CARRERS ENRIC GRANADOS I VIL·LA ROMANA            EXP: 45-Pm-2018 

 
XAVIER GUITART TARRÉS, arquitecte. GUITART ARQUITECTURA I ASS. SLP. Novembre de 2 0 1 8  

Francesc Pérez Cabrero, 7, 3er B 08021 BCN - 932400030 - xguitart@guitartarquitectura.com     p à g .  4 3  

 

ÀMBIT A-12 

 

Estança situada a l‟extrem sud de l‟edifici 

octagonal, parcialment fora dels límits del 

conjunt d‟excavacions realitzades, motiu pel 

qual es desconeixen les seves dimensions, 

la forma en planta i la ubicació del seu accés.  

L’àrea excavada pràcticament no arriba 

als 3 m2, espai que únicament proporcionà 

una fossa excavada al subsòl i amortitzada 

per diverses deixalles.  

 

És un àmbit on cal  continuar les 

excavacions per tal de completar  la 

totalitat de l’espai. 

 

 

 

 
Imatges de l‟àmbit A12. 
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ÀMBIT A-13 

 

Habitació de planta rectangular trapezoïdal, 

situada al sector sud de l‟edifici, amb accés 

des de l‟àmbit A-15 (l‟espai central 

octagonal) i flanquejada pels àmbits A-11 i A-

14. No ha estat excavada en la seva 

totalitat, essent l’extrem sud-est perdut 

durant la construcció de la pantalla de 

l’edifici actual que protegeix les restes i 

els locals comercials.  

L‟estança amida 2,47 m d‟ampla i la llargada 

màxima documentada és de 4,78 m. A part 

de restes de paviment de morter de calç, no 

conserva restes de la funcionalitat original i 

l‟estratigrafia localitzada correspon a 

l‟ocupació dels segles V-VI.  

 

Les restes localitzades corresponen a un conjunt de 6 fosses per al sosteniment de dolia i de 

forats per al sosteniment de suports verticals, tractant-se doncs d‟una nova estança 

destinada a cella vinaria. 

 

És un àmbit on cal  continuar les excavacions per tal de completar  la totalitat de 

l’espai. 

 

    
Imatges de l‟àmbit A13. 
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ÀMBIT A-14 

 

Correspon a un dels quatre grans àmbits 

quadrats de l’edifici, en aquest cas el situat 

al sector meridional.  

La major part de l’estança es situa fora de 

l’actual recinte museístic i no fou 

excavada.  

 

Únicament s‟hi realitzà un sondeig previ a la 

construcció de la pantalla de formigó, el qual 

proporcionà la documentació parcial d‟una 

fossa excavada al subsòl.  

 

La continuïtat de les excavacions aquí 

resulta fonamental, ja que hipotetitzem amb 

la porta principal d’entrada a l’edifici en 

aquest àmbit per a la primera fase d‟ocupació, i tal vegada també per a la fase productiva. 

És aquesta una qüestió de vital importància per a la futura museïtzació de l’indret.  

 

 
Imatge de l‟àmbit A14. 
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ÀMBIT A-15 

 

Es tracta de la gran habitació central de 

l’edifici octagonal, també de planta 

octagonal, amb cada un dels costats d‟entre 

5,5 i 6 m de longitud i constituint un espai de 

160 m2. Originalment, durant el probable ús 

residencial de l‟edifici, en devia conformar el 

nucli, a partir del qual es distribuïa i 

s’accedia a la resta d’estances. D‟aquest 

període no en resta més que algunes petites 

restes de paviment, o nivell de circulació, de 

morter de calç, repartides en diversos punts. 

  

Tot aquest gran espai fou reutilitzat durant 

els segles V-VI per desenvolupar-hi 

activitats artesanals i productives, les 

restes de les quals són les úniques que han perviscut. Entre aquestes destaca la localització 

de diverses cubetes de combustió per al treball del ferro, una àmplia estructura de 

combustió situada a l‟angle est, diverses fosses per a la instal·lació de dolia, tres d‟elles 

localitzades in situ, diversos forats de pal per al sosteniment d‟estructures verticals i multitud 

de fosses de funcionalitat d‟interpretació dubtosa però també vinculades a les mateixes 

pràctiques. Destaca també la localització de murs en els angles nord-oest, sud-oest i nord-

est, que cal posar en relació també amb les activitats productives. 

 

 
Imatge de l‟àmbit A15 durant l‟excavació del jaciment. 
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Imatges de l‟àmbit A15 durant l‟excavació, i a l‟actualitat. 

 APROVACIÓ
 D

ECRET A
LC

ALD
IA

 2
1.

12
.1

8



PROJECTE MODIFICAT  FASE I.  AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR 
XAMFRÀ  DELIMITAT PELS CARRERS ENRIC GRANADOS I VIL·LA ROMANA            EXP: 45-Pm-2018 

 
XAVIER GUITART TARRÉS, arquitecte. GUITART ARQUITECTURA I ASS. SLP. Novembre de 2 0 1 8  

Francesc Pérez Cabrero, 7, 3er B 08021 BCN - 932400030 - xguitart@guitartarquitectura.com     p à g .  4 8  

 

ÀMBIT A-16 

 

Habitació situada a l‟extrem nord de l‟edifici, 

entre els àmbits A-8, a l‟oest, A-18 a l‟est i A-

17 al sud. Juntament amb l‟àmbit 4 és un 

dels dos únics àmbits on es localitza un 

accés vers l‟exterior, també de 1,20 m 

d‟amplada, també durant la segona fase 

d‟ocupació. L‟estança és de planta 

rectangular trapezoïdal, amb una longitud 

màxima de 8,13 m i una amplada de 3,44 m. 

No hi romanen restes de l‟ocupació inicial i el 

conjunt documentat correspon al segle V.  

 

En aquesta època l‟àmbit fou compartit 

mitjançant un mur divisor, formant dos 

espais diferenciats. A l‟oest, probable zona 

de pas cap a l‟exterior, únicament s‟hi han localitzat dues petites fosses de funcionalitat 

indeterminada. Al sector est, l‟espai fou destinat també a activitats productives i s‟hi han 

documentat diverses fosses i abundants forats del pal. Hi destaca, d‟altra banda, la 

localització d‟un nou individu perinatal, a l‟angle sud-est de l‟àmbit. 

 

 

 
Imatge de l‟àmbit A16 durant l‟excavació del jaciment. 
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Imatges de l‟àmbit A16. 
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ÀMBIT A-17 

 

Estança de planta rectangular trapezoïdal, 

situada al sud de l‟àmbit A-16 i flanquejada 

pels àmbits A-8 i A-19. S‟hi té accés des de 

l‟espai central octagonal i des de l‟àmbit A-

16. Com la major part d‟estances de l‟edifici, 

no conserva restes del període original. 

L‟estratigrafia localitzada correspon al 

període d‟ocupació tardo-romà del què, 

retirats els estrats d‟amortització, se n‟ha 

documentat una gran fossa excavada al 

subsòl i reblerta amb deixalles i dues cubetes 

de combustió. 

 

 

 

 

 
Imatge de l‟àmbit A17 durant els treballs d‟excavació del jaciment. 
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Cubetes de combustió a l‟àmbit A17 

 

   
Imatges de l‟àmbit A17. 
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ÀMBIT A-18 

 

Espai parcialment excavat, en part situat fora 

del recinte museístic i en part perdut per la 

construcció de les pantalles de formigó. Es 

desconeix per tant les seves mesures i 

geometria. L‟espai excavat, de poc més de 

4m2 únicament proporcionà els estrats de 

circulació i amortització durant la fase baix-

imperial, sense localitzar-se estructures, 

llevat d‟un rebaix en el subsòl. 

 

És un àmbit on cal  continuar les 

excavacions per tal de completar  la 

totalitat de l’espai. 

 

 

 

 
Imatge de l‟àmbit A18. 
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ÀMBIT A-19 

 

Àmbit de planta rectangular trapezoïdal, de 

reduïdes dimensions, situat entre els àmbits 

A-18, al nord, A-17, a l‟est, A-15, al sud, i A-

20 al sud-est.  

El lateral més llarg amida 3,60 m, mentre que 

el més reduït, situat a l‟oest, mesura 2,52 m.  

L‟excavació de l‟estança proporcionà la 

documentació dels estrats d‟amortització 

d‟un paviment d‟opus signinum, 

probablement corresponent a l‟ocupació dels 

segles V-VI, sense cap estructura. A les 

parets de l‟àmbit s‟hi conserven diversos 

encaixos per al suport d‟estructures. 

 

 

 

 
Imatge de l‟àmbit A19. 
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Imatges de l‟àmbit A19. 
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ÀMBIT A-20 

 

Es tracta d‟una de les gran sales 

quadrades, situada a l’extrem est de 

l’edifici.  

 

L‟accés es realitza des de l‟àmbit A-15. Se 

n‟ha excavat aproximadament la meitat, 

restant la resta parcialment fora de 

l’actual recinte museístic i parcialment 

eliminat per les pantalles perimetrals 

d’aquest.  

 

Les dimensions de l‟àmbit són ben 

probablement idèntiques a les dels àmbits A-

8 i A-9.  

 

De l‟ús original no se‟n conserven estructures ni estratigrafia. Només resta part d‟un enlluït, 

granatós, d‟una de les parets, de pocs centímetres conservats. L‟estratigrafia localitzada és 

doncs també del segle V i correspon essencialment a l‟amortització de l‟estança, que 

conserva íntegrament, en la part no malmesa pel nou edifici, un paviment d‟opus signinum. 

L‟estança fou destinada també a activitats productives, com es desprèn de la rubefacció 

del paviment en el lateral nord i de l‟existència, in situ, de dos basaments per al suport 

d‟estructures aèries en els laterals nord i sud, així com un de central, possiblement 

desplaçat. No queda clara la funció de tot plegat. 

 

És un àmbit on cal  continuar les excavacions per tal de completar  la totalitat de 

l’espai, així com aclarir si més no la seva funcionalitat durant la segona fase 

d’ocupació. 

 
Imatge de l‟àmbit A20, amb el paviment d‟opus signinum. Febrer de 2006.  

Font: Pla Director de l‟edifici octagonal romà de l‟Horta Farrerons. 
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Restes d‟estucat i paviment de signinum a l‟àmbit A20.  

Font: Pla Director de l‟edifici octagonal romà de l‟Horta Farrerons. 

 

 
Imatge de l‟àmbit A20. 
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Imatges de l‟àmbit A20. 
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ÀMBIT A-21 

 

Situat al sud de l‟edifici, amb accés des de 

l‟espai central octagonal i flanquejat per 

l‟àmbit A-20 al nord, per l‟àmbit A-14 al sud-

oest i per l‟àmbit A-22 a l‟est.  

 

La paret mitgera entre els àmbit A-21 i A22 

fou arranada completament d‟antic.  

 

L‟habitació és de planta trapezoïdal, de 

grans dimensions. 

 

L‟extrem sud resulta fora del recinte 

museístic i, per tant no excavat.  

 

Les dimensions màximes documentades de 

l‟àmbit són 5,43 mts de llargada, en sentit 

nord-est–sud-oest, i de 2,56 mts d‟amplada.  

 

No conserva cap element corresponent a la fase inicial de l‟edifici. Les restes localitzades, 

totes elles del segle V, corresponen a diverses petites fosses properes als murs de l‟estança 

i d‟una profunda fossa de planta el·líptica, de funcionalitat indeterminada. 

 

És un àmbit on cal continuar les excavacions per tal de completar la totalitat de 

l’espai.  

 

   
Imatges de l‟àmbit A21. APROVACIÓ
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Imatges de l‟àmbit A21. 
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ÀMBIT A-22 

 

Habitació situada a l‟extrem sud-est de 

l‟edifici, contigua a l‟àmbit A-21, des d‟on 

possiblement s‟hi accedia.  

 

Únicament se n‟ha excavat una part, 

havent-se perdut l‟extrem nord-est durant la 

construcció de les pantalles de l‟actual edifici 

museístic i l‟extrem sud-est, parcialment 

també eliminat i parcialment potser 

conservat fora del recinte.  

 

L‟amplada de l‟estança és de 3,45 m. 

 

Igual que gran part dels àmbits, no conserva 

restes de la seva ocupació inicial, restant-ne 

únicament de la reocupació tardana.  

 

Destaca per l‟abundància de petites fosses i forats de pal, la majoria d‟elles entorn a una 

fossa on s‟hi localitzà un contenidor ceràmic in situ, així com per una estructura de 

combustió adossada a la paret nord, amb una tegula com a solera.  

 

És un àmbit on cal  continuar les excavacions per tal de completar  la totalitat de 

l’espai, alhora que poder aclarir no només el seu estat de conservació, sinó aportar 

dades sobre la seva funcionalitat durant la fase productiva de l’edifici. 

 

 
Gran olla localitzada in situ en l‟àmbit A22. 
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Imatges de l‟àmbit A22. 
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ÀMBIT A-23 

 

Única habitació de l’edifici octagonal 

situada a l’exterior, al sector oest, adossada 

a la façana enfront els àmbit A-1 i A-2. 

 

Es tracta d‟un àmbit de planta quadrada i 

dimensions  entre 4 i 4,20 m de llarg.  

 

Correspon al praefurnium i propigneum del 

balneum, del qual se‟n conserva en bon estat 

de conservació el forn, amb importants 

evidències de rubefacció. El forn es situa al 

lateral est, adossat al mur de façana de 

l‟edifici octagonal, centrat respecte el mateix 

àmbit A-23 i respecte l‟àmbit A-2, al qual 

s‟obre mitjançant una arcada a través de la qual l‟escalfor passava als hipocausta. Del forn 

se‟n conserven els dos murs laterals, d‟1,32 m de llargada, mentre que s‟ha perdut la 

probable volta. Als laterals del forn es conserva part d‟un nivell de circulació format per 

morter de calç. Enfront del forn existeix una gran fossa que constitueix l‟obrador. 

 

En època baix-imperial, l‟estança també fou reutilitzada per a la instal·lació de diverses 

fosses, algunes d‟elles amb restes d‟activitat metal·lúrgica i s‟hi practicà una inhumació d‟un 

individu perinatal. 

 

 

   
Imatges de l‟àmbit A23. 
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SECTOR SUD-OEST - NECRÒPOLIS 

 

A l‟exterior de l‟edifici, en el sector sud-oest, l‟any 2001 es va poder excavar una reduïda 

franja del jaciment, on es va localitzar una petita necròpolis romana i es van documentar 

parcialment restes de tres murs.  

 

Les restes de la necròpolis corresponen a un total de 7 inhumacions, 6 d‟elles corresponents 

a individus infantils i tan sols una a un adult. Destaca especialment que, a excepció d‟una, el 

conjunt d‟inhumacions s‟havia practicat mitjançant tombes amb caixa de tegula i fragments 

de dolia i senyalitzades mitjançant o bé un petit túmul de pedres o bé amb una 

supraestructura d’opus signinum. Tan sols una d‟elles estava realitzada en fossa simple, 

sense elements senyalitzadors. Les tombes, malgrat l‟absència d‟un fòssil director que 

concreti la cronologia, podrien datar-se del segle VI.  

 

 
Imatge de la Necròpolis. Desembre 2001. Font: Pla Director de l‟edifici octagonal romà de l‟Horta Farrerons. 
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2.7.3. Departaments 

Tal com s‟ha mencionat anteriorment, a continuació es descriuran els àmbits organitzats per 

departaments. En conjunt, l‟edifici, seguint la pròpia modulació, mostra un total de 8 

departaments, als quals hi cal afegir l‟atri central. La distribució de les habitacions és, des de 

nord-oest i seguint les agulles d‟un rellotge, la següent: 

Departament 1:  Àmbits 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 23. 

Departament 2:  Àmbit 8. 

Departament 3:  Àmbits 16 i 17. 

Departament 4:  Àmbits 18, 19 i 20. 

Departament 5:  Àmbits 21 i 22. 

Departament 6:  Àmbits 14. 

Departament 7:  Àmbits 12 i 13. 

Departament 8:  Àmbits 6, 9, 10 i 11. 

Atri: Àmbit 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge dels diferents àmbits agrupats per departaments. Font: GAA. SLP 

DEP. 1 

DEP. 2 
DEP. 3 

DEP. 4 

DEP. 5 

DEP. 6 

DEP. 7 

DEP. 8 

ATRI 
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DEPARTAMENT 1: BALNEUM 

ÀMBIT 1: 

Correspon a l‟espai situat a l‟extrem sud-

oest del que denominem Departament 1, 

delimitat pels murs occidentals de l‟edifici 

octogonal (UE 2000 i 2001) i per dos dels 

murs de la distribució interna (2005 i 2021). 

Es tracta d‟un àmbit de planta trapezoïdal 

de tendència pràcticament triangular, amb 

quatre parets però una d‟elles de tan sols 

25 cm de llargada per salvar un dels angles 

de l‟octògon de l‟edifici. La impressió és 

doncs d‟un espai triangular escalè, amb els 

laterals oest (UE 2001) i sud (UE 2021) d‟entorn els 2,20-2,60 m. i el front nord (UE 2005) de 

3,45 m. 

L‟espai fou originalment destinat a acollir l‟alveus (UE 1032) del caldarium, que ocupa tota la 

part central. Es tracta d‟una banyera absidal adossada entre els murs de l‟estança de 1,14 

m. d‟amplada en l‟espai d‟accés i 1,27 de longitud. La fondària conservada és d‟uns 60cm, 

mancant la part superior. Conserva un l‟esglaó d‟accés a través del pas des de l‟Àmbit 2, de 

25 cm d‟amplada i 44 cm d‟alçada. L‟obra és idèntica a la resta de l‟edifici (pedra i morter de 

calç) i presenta un revestiment hidràulic d‟opus signinum en tot el conjunt, incloent l‟esglaó. 

Presenta un desguàs circular de 18 cm. de diàmetre situat entre la base i l‟arrencament de la 

paret en el lateral sud-oest. El paviment del sòl presenta un forat central de 62 per 54 cm. 

realitzat amb posterioritat a l‟ús original, de difícil interpretació atès la manca de relació amb 

les restes de localitzades en el propi àmbit i en els contigus. La banyera s‟assenta sobre la 

suspensura de l‟estança (UE 1189), intacta i formada per probablement per maons 

sesquipedales, suportada per 10 pilae de maons bessales (UE 1188). 

L‟espai restant de l‟àmbit, als laterals est i oest de l‟alveus, és ocupat per sengles conductes 

per l‟extracció de fums de l‟hipocaust. En ambdós casos el conducte és constituït per la 

pròpia obra dels murs de l‟àmbit i per la formació d‟un petit muret, d‟aproximadament 20 cm, 

d‟amplada, que els separa de l‟alveus. En el lateral d‟aquest muret, ambdós conductes 

presenten fins a l‟interior de l‟hipocaust un aplacat de tegulae. El conducte oriental (UE 

2007) és de planta triangular, de 80 per 62 cm. de costat; l‟occidental (UE 2006) és de planta 

trapezoïdal, d‟entre 27 i 55 cm de costat. 

L‟hipocaust, d‟uns 76 cm d‟alçada, ocupa tota la part soterrada de l‟àmbit, conservant el 

paviment d‟opus signinum (UE 1187) i comunicat amb el caldarium, l‟Àmbit 2, amb dues 

petites arcades de poc més de 30 cm d‟alçada. Estratigràficament l‟àmbit compta amb els 

reblerts de l‟alveus (UE 1032), hipocaust (UE 1036) i conductes per l‟extracció de fums (UE 

1171 i 1175). Cap d‟aquests estrats presentaven característiques particulars i essencialment 

es constituïen per runa amb escassos fragments de ceràmica, fauna i material constructiu. 
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ÀMBIT 2: 

Correspon a l‟espai situat al sector sud-oest del Departament 1, ubicat entre els Àmbits 1 

(sud) 3 (nord), 23 (oest) i 6 (est); és delimitat pel mur occidental de l‟edifici octogonal (UE 

2000) i per tres murs de distribució interna (2005, 2019 i 2026). Es tracta d‟un àmbit de 

planta rectangular, de 2,30 m per 3,48 m., que conserva una alçada de murs de fins a 3,11 

m d‟alçada des de sòl d‟ocupació antic, un dels punts més ben conservats de l‟edifici. 

L‟àmbit correspon al caldarium de l‟edifici en la seva fase inicial i posteriorment, en 

l‟ocupació tardana, fou destinat a l‟habitatge i espai d‟inhumació. 

Del caldarium conserva en molt bon estat de conservació l‟hipocaust, amb paviment d‟opus 

signinum (UE 1170) i bona part de les diverses pilae (UE 2012) de sustentació de la 

suspensura, inexistent. D‟aquestes, obrades amb bessales, se‟n conserven 20 de les 24 que 

originalment disposaria; algunes conserven únicament un únic maó, mentre que d‟altres en 

conserven diversos, fins a 40 c d‟alçada. Destaca en l‟hipocaust les tres arcades existents 

en el mur mitger amb l‟Àmbit 3, d‟un 75 cm d‟alçada i 60 d‟amplada (UE 2015,2016,2017), 

per a la circulació de l‟aire calent, orientades intencionadament amb orientació vers el 

praefurnium, i la pròpia arcada de comunicació del forn amb l‟hipocaust (UE 2018), centrada 

en el mur occidental i d‟1,10 m. d‟alçada. En el mur sud, existeixen les dues petites arcades 

de confluència amb l‟hipocaust de l‟Àmbit, que ja han estat explicades. 

Estratigràficament l‟àmbit compta amb la següent seqüència:  

L‟hipocaustum s‟enderroca i és reblert per un estrat amb gran quantitat de material 

constructiu, amb centenars de fragments de teula i maons, desenes de tubuli, claus de ferro, 

restes d‟enlluïts parietals i abundant material ceràmic (UE 1073). L‟únic material que aporta 

una datació concreta és una fragment d‟àmfora lusitana Keay 24, amb cronologia de 

producció aproximada de segle IV i fins mitjan V.  

Posteriorment, probablement al segle V, es rebleix la part restant de l‟hipocaust, uns 30 cm, 

amb un nou estrat de runa (UE 1053) sobre el qual s‟hi ha documentat el nivell de circulació 

baiximperial (UE 1042). L‟estança en aquest període serà possiblement destinada a 

habitatge, i hi destaca la localització una llar de foc de solera de pedres petites (UE 1045), 

preparada sobre una lleugera fossa (UE 1043) reblerta d‟argila (UE 1044). La llar, de planta 

absidal i aproximadament de 100 x 80 cm, es situa adossada al mur nord de l‟àmbit, 

pràcticament al centre. 

En una darrera fase, molt poc després de ser abandonat l‟ús anterior, a l‟habitació s‟hi 

practiquen dues inhumacions en fossa simple. Una fossa (UE 1047) es situa a tocar del mur 

oriental de l‟àmbit, de planta el·líptica de 183 per 72 cm, on s‟hi inhumà un individu femení 

d‟entre 20 i 30 anys (1048i), amb indicis d‟artrosis (Tomba 9). La segona fossa és realitzada 

tocant el mur sud, amb una fossa el·líptica de 168 per 64 cm (UE 1069) on s‟hi inhumà un 

altre individu de sexe femení, en aquest cas juvenil, d‟entre 16 i 20 anys (UE 1070i) i qual se 

li diposità una olla com a ofrena (UE 1071) (Tomba 10). 
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Es documenta a l‟estança un posterior estrat d‟abandonament (UE 1038), amb alguns indicis 

d‟enderroc, i una posterior nivell d‟amortització definitiva (UE 1034) previ al cobriment 

natural. 

 

ÀMBIT 3: 

Correspon a l‟espai situat al sector central del Departament 1, ubicat entre els Àmbits 2 

(sud), 4 (nord) i 6 (est); és delimitat pel mur occidental de l‟edifici octogonal (UE 2000) i per 

tres murs de distribució interna (2019, 2026 i 2032). Es tracta d‟un àmbit de planta 

rectangular, idèntic a l‟Àmbit 2, aproximadament de 2,30m per 3,50m, i representa l‟estança 

més ben conservada de l‟edifici.  

En la fase inicial, l‟àmbit correspon al tepidarium del balneum, mentre que la fase tardana, 

possiblement també és destinat a l‟habitatge i espai d‟inhumació, de forma similar a l‟Àmbit 

2. 

Les característiques i conservació del tepidarium són pràcticament idèntiques al caldarium, 

només diferides per les connexions de l‟hipocaust del caldarium amb el praefurnium i alveus, 

existents en l‟Àmbit 2 i absents en el tepidarium. En aquest cas, la connexió entre 

hipocausta és a través de les tres arcades, sota la mitgera en els àmbits 2 i 3, ja exposades 

en l‟explicació del caldarium (UE 2015,2016,2017). L‟hipocaust de l‟Àmbit 3 està 

perfectament conservat, també amb paviment d‟opus signinum (UE 1052) i amb la totalitat 

de pilae (UE 2027) de suport de la suspensura, enderrocada. Diversos d‟aquests pilars 

conserven íntegrament l‟alçada, d‟un metre. A l‟àmbit també hi destaca la conservació del 

pas d‟accés a les estances calentes, des de l‟Àmbit 4 o frigidarium. Es tracta d‟una obertura 

(UE 2019) amb brancals de maons i maçoneria, conservada fins aproximadament 1,20 m 

d‟alçada, que presenta a mitja alçada el forat de la balda de tancament.  

La seqüència estratigràfica de l‟àmbit és també idèntica a l‟Àmbit 2, compartint la majoria de 

nivells. Aquests han estat enumerats distintament per bé que són equivalents entre ambdós 

àmbits. La seqüència és doncs la següent: 

Enderroc i rebliment de l‟hipocaustum per un estrat amb centenars de fragments de teula i 

maons, també desenes de tubs, abundants claus de ferro, restes d‟enlluïts parietals així com 

abundant material ceràmic (UE 1049). Destaca la localització de dos atuells sencers de 

ceràmica grisa paleocristiana, formes Rigoir 18 i 23, amb cronologia aproximada entre finals 

del segle IV i finals del segle V. També de la mateixa manera que en l‟Àmbit 2, 

probablement en el segle V es rebleix la part restant de l‟hipocaust (UE 1040) i s‟hi forma el 

nivell de circulació baiximperial (UE 1190). Cal suposar que l‟estança en aquest període fou 

destinada a l‟habitatge igual que l‟antic caldarium, per bé que no s‟hi ha localitzat cap 

element que en defineixi l‟ús. Les úniques estructures localitzades en l‟àmbit corresponen a 

rudimentàries composicions de petites pedres i material constructiu, disposades en forma de 

quart de cercle, d‟aproximadament 50 cm de radi, ubicades a les cantonades de l‟estança 

(UE 1818, 1820, 1822), en el rasant del nivell de circulació, i que possiblement corresponent 

a traves de sustentació de suports verticals. Igualment també després d‟aquesta ocupació a 

l‟àmbit s‟hi practica una inhumació (UE 1046i) en fossa simple (UE 1041), corresponent a un 

individu femení d‟entre 25 i 35 anys, que presentava indicis d‟artrosis a les mans i a les 
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vèrtebres i important càries (Tomba 11). Finalment es documenta així mateix un estrat 

d‟abandonament (UE 1039) i d‟amortització definitiva (UE 1035) on s‟hi localitzà un 

contrapès de premsa en posició secundària, previ al cobriment natural. 

 

ÀMBIT 4: 

És l‟estança situada al sector centre-nord del Departament 1, ubicat entre els Àmbits 3 (sud), 

5 (nord) i 7 (est); és delimitat pel mur occidental de l‟edifici octogonal (UE 2000) i per tres 

murs de distribució interna (2026, 2030 i 2032). Es tracta d‟un àmbit de planta quadrada amb 

lleugera tendència trapezoïdal, aproximadament de 3,5 m. de costat. A l‟angle nord-oest 

disposa d‟un dels accessos a l‟edifici des de l‟exterior (UE 2057), essent un pas de 114 cm 

d‟amplada, que hauria sofert l‟espoli del marxapeu en època tardana, essent substituït per la 

col·locació de diverses pedres. Al sud presenta la porta d‟accés a l‟Àmbit 3, ja exposada, al 

nord presenta un petit pas en la mitgera amb l‟Àmbit 5 (UE 2031), de 55 cm d‟amplada, i a 

l‟est disposa de l‟accés principal de l‟estança, de l‟Àmbit 7, essent un pas de 1,80 m. 

d‟amplada (UE 2029) on possiblement també hauria estat espoliat el llindar original i 

substituït en època tardana per dos carreus. 

En l‟ocupació inicial de l‟edifici l‟estança correspon al frigidarium del balneum, mentre que en 

època tardana es transformat en sala torcularia. Del període inicial en roman únicament una 

reduïda porció del paviment original d‟opus signinum (UE 1182), conservat únicament en el 

pas de porta entre els Àmbits 3 i 4. L‟estratigrafia i elements restants, corresponen a 

l‟ocupació tardana de l‟edifici: l‟estança es converteix en una sala de premsatge 

possiblement de vi, substituint el paviment original per un de nou també d‟opus signinum 

(UE 1181) amb pendent central vers l‟Àmbit 5, que desemboca en una canalització obrada 

amb imbrices que, travessant la mitgera entre els àmbits, constitueix un desguàs en el propi 

Àmbit 5 (UE 1197). Al centre de l‟estança s‟hi obrà una lleugera plataforma també d‟opus 

signinum, d‟uns 2 cm. d‟alçada i de planta circular de 170 cm de diàmetre, que constitueix la 

base per la instal·lació d‟un torculum. Entre aquesta plataforma i la façana de l‟edifici, a 

l‟oest, s‟hi localitzen dos encaixos al paviment (UE 1192 i 1994), per la subjecció de l‟arboris 

de la premsa. 

L‟estratigrafia de l‟àmbit es redueix a dos estrats d‟abandonament, d‟escassa potència i 

pràcticament idèntics (UE 1179 i 1178), barreja de cendres i argiles, amb poca abundància 

de materials arqueològics, i un nivell d‟amortització final (UE 1174) que comptava amb 

diversos materials constructius d‟enderroc. 

 

ÀMBIT 5: 

Correspon a l‟estança situada més al nord del departament, entre l‟Àmbit 4 i l‟Àmbit 8, el 

darrer d‟un altre sector de l‟edifici. És delimitat pels murs de façana oest (UE 2000) i nord 

(UE 2003) i tres murs mitgers i de distribució interna (UE 2030, 2026, 2033). Es tracta d‟un 

àmbit de reduïdes dimensions, de planta pentagonal irregular, amb l‟amplada màxima de 

3,45 al sud, dos petits trams paral·lels, d‟aproximadament 1 m. de longitud, en els laterals 

est i oest, i dos trams d‟entorn 2,5 m convergents en l‟extrem nord. Al mur sud presenta el 
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petit pas amb l‟Àmbit 4 que ja ha estat exposat (UE 2030); a l‟extrem nord, el mur UE 2033 

presenta un tram enderrocat de 80 cm d‟amplada, possiblement creat intencionadament en 

època tardana per tenir accés a l‟estança des de l‟Àmbit 8. 

L‟àmbit en el període fundacional de l‟edifici correspon tot ell ben probablement a l‟alveus del 

frigidarium, del qual no es resta visible cap element més que la pròpia morfologia. En època 

tardana l‟espai és adaptat a la funcionalitat de dipòsit per l‟emmagatzematge del vi 

procedent del torcularium de l‟Àmbit 4, que hi és abocat a través de la canalització (UE 

1197) existent, i ja exposada, en la mitgera amb l‟Àmbit 4. El dipòsit, ocupant la totalitat de 

l‟estança i amb uns 65 cm de profunditat, presenta al centre una cubeta circular, d‟uns 95 cm 

de diàmetre i 20 de fondària, per la deposició dels pòsits. El sòl és d‟opus signinum i totes 

les parets son revestides també amb diverses capes d‟enlluït hidràulic, potser alguna d‟elles 

restant de la banyera original. 

La seqüència estratigràfica es redueix a 4 estrats de rebliment del dipòsit (UE 1180, 1177, 

1176 i 1169), formats principalment per una barreja de cendres i argiles i amb gran quantitat 

de material constructiu, i un darrer estrat d‟amortització final (UE 1165), equivalent a 

l‟amortització de l‟Àmbit 4, que disposava d‟un gran bloc de mur enderrocat. 

 

ÀMBIT 7: 

Correspon a l‟àmbit situat a l‟est del departament, l‟únic d‟aquest que es situa a la crugia 

interior de l‟edifici, i que conforma l‟accés al departament des de l‟octògon central. Es situa 

entre els àmbits 6 (sud), 4 (oest), 8 (nord) i 15 (est), i és delimitat per la façana interior de 

l‟edifici a l‟est (UE 2058) i tres murs de distribució interna (UE 2020, 2026 i 2033). Es tracta 

d‟un àmbit de planta trapezoïdal amb el vèrtex nord-oest molt apuntat; aquest lateral 

occidental és el que presenta doncs una major longitud, aproximadament de 4,40 m; 

l‟amplada de l‟estança és de 2,77 m. Al lateral oest presenta el pas vers l‟Àmbit 4, ja 

exposat, a diferent nivell, que és superat pel llindar de carreus. Al lateral oriental disposa de 

l‟accés principal al departament des de l‟atri o espai central de l‟edifici, essent un pas de 125 

cm d‟amplada on hi manca el marxapeu (UE 2059). 

En la fase d‟ocupació inicial l‟estança correspon a l‟accés al balneum i per tant és 

interpretable com a apodyterium. En l‟ocupació tardana l‟espai serà emprat per instal·lar-hi el 

contrapès del torculum situat en l‟Àmbit 4. 

Del període fundacional conserva el paviment original d‟opus signinum (UE 1162), seccionat 

en la part central per la fossa per encabir-hi el contrapès. El paviment s‟assenta sobre un 

nivell de preparació (UE 1163) que és visible en la paret d‟aquesta fossa, on també es 

detecta la capa de morter de calç del període constructiu (UE 1164). Ambdues unitats no 

han estat excavades ja que fer-ho implicaria l‟eliminació del paviment. 

Sobre el paviment, en l‟angle tancat que forma el vèrtex nord de l‟àmbit, s‟hi ha localitzat un 

estrat d‟arena argilosa, vermellós, molt compacte, amb alguns materials constructius 

(fragments de teules i maons) i una fragment de pintura parietal amb tres franges de colors 

(UE 1160). L‟estrat podria correspondre a les restes de l‟enderroc i espoli de l‟edifici, del qual 

en seria pràcticament l‟única evidència. Cobert per aquest estrat i sobre el paviment, s‟hi ha 
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detectat l‟empremta d‟una possible estructura de l‟ocupació inicial, essent una capa de 

morter i arena fina molt adherida al paviment (UE 1161), aproximadament de 80 per 100 cm. 

La fase tardana es caracteritza per l‟excavació de la fossa per la col·locació del contrapès, 

seccionant el paviment. La fossa és de planta circular, de tendència oval, aproximadament 

de 2,10 m per 1,74 m i 54 cm de fondària (UE 1156). En ella s‟hi hauria instal·lat el 

contrapès de la premsa, inexistent, falcat per un estrat del que en resten residus en el lateral 

(UE 1159). Espoliat el contrapès, la fossa fou reblerta per un estrat amb abundant material 

constructiu (UE 1155) i el conjunt de l‟àmbit amortitzat per un nivell de composició 

heterogènia amb abundants bossades de cendra i fragments de material constructiu (UE 

1066). 

 

ÀMBIT 23: 

L‟àmbit 23 correspon al praefurnium del balneum de l‟edifici octogonal. Es tracta de l‟única 

habitació de l‟edifici situada a l‟exterior de l‟octògon, al qual s‟hi adossa en el sector nord-

oest, confrontant amb l‟Àmbit 2 i parcialment amb els àmbits 1 i 3. També es tracta de l‟única 

estança on els murs, també de maçoneria i idèntics a la resta, únicament presenten una 

alçada de parament vist de poc més de 50 cm. Aquest fet es deu, ben probablement, a que 

la part superior de les parets estaven obrades amb tapia. L‟habitació és de planta 

completament quadrada, de 4,73 m. en sentit est-oest i de 4,97 m en sentit nord-sud, 

respecte els límits exteriors, i de 4,06 - 4,25 de límits interiors, representant una superfície 

útil de 17 m2. L‟àmbit és delimitat pels murs UE 2054 al sud, UE 2077 a l‟oest i UE 2055 al 

nord; al cantó oriental el mur delimitador és, com dèiem, la façana de l‟edifici, en aquest cas 

la UE 2000 i en menor mesura la UE 2001. L‟accés es situa al centre de la façana 

occidental, essent una obertura de 1,32 m d‟amplada amb absència de mur (UE 2078). En 

època tardana aquest accés fou tapiat o recrescut mitjançant la col·locació de diverses 

pedres i fragments de teula (UE 2086). Adossat a l‟extrem occidental del mur nord de l‟àmbit 

s‟ha localitzat un muret obrat en època tardana (UE 2081), seguint la mateixa orientació, 

amb longitud de 1,20 m en la part excavada. Aquest sector no ha estat objecte d‟excavació i 

desconeixem les seva funcionalitat. 

Del període d‟ocupació original, a diferència de la majoria d‟estances de l‟edifici, es 

conserven restes i estratigrafia. L‟estança fou destinada amb tota seguretat a praefurnium 

del balneum: es conserven les restes del forn i estratigrafia de la seva utilització. El forn es 

situa adossat al mur UE 2000, encarat amb precisió a l‟arcada que el comunica amb 

l‟hipocaust de l‟Àmbit 2. Del forn es conserven els dos murs laterals (UE 2079 i 2080), que 

disposen d‟una longitud d‟entre 1,50 i 1,30 m i una amplada aproximada de 40 cm. En 

manca la volta superior entre ambdós murs, de la qual se‟n conserva l‟arrencament, que 

hauria estat obrada amb maons i teules, que s‟ha localitzat parcialment enderrocada a 

l‟interior. Tant la boca del forn com l‟espai de treball davanter es situen a una cota inferior del 

nivell de circulació de l‟exterior de l‟edifici, similar aproximadament a la cota del paviment de 

l‟hipocaust. Per tant, gran part de l‟obrador està excavat en el subsòl i probablement hauria 

estat objecte d‟ampliació, essent almenys en els darrers moment d‟utilització una gran fossa 

que ocupa bona part de l‟àmbit (UE 1548). L‟excepció és el terç oriental de l‟estança, on es APROVACIÓ
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situa el forn, que és flanquejat per dos espais elevats respecte l‟obrador. En ambdós espais 

s‟hi ha conservat restes del nivell de calç del període constructiu (UE 1130). 

L‟interior del forn, en la seva base, conserva una important capa d‟argila rubefactada, d‟entre 

4 i 15 cm de gruix (UE 1549), alteració que també s‟observa en els laterals del murs. Sobre 

aquesta base s‟ha localitzat un important estrat de cendres i carbons, d‟uns 12 cm de 

potència, que s‟estén també en bona part vers l‟obrador (UE 1458). Es tracta de les restes 

de darreres fornades i del propi nivell de circulació durant aquestes. Important és de 

destacar la localització en aquest estrat d‟un fragment de plat de Terra Sigillata Africana D 

tipus Hayes 67, que es data aproximadament entre el 360-470 dC. Al sector occidental de 

l‟obrador s‟ha localitzat dos estrats, també amb abundants cendres i carbons, que 

correspondrien probablement a restes o refaccions de nivells de circulació dels darrers 

moments (UE 1453 i 1454). Cobrint tot aquest conjunt d‟estrats dels darrers usos del forn 

s‟ha localitzat un potent estrat d‟enderroc que amortitza tot l‟àmbit. Prèviament a aquest 

enderroc, l‟arcada que comunica el forn amb l‟hipocaust fou tapiada amb diverses pedres 

(UE 1547). L‟enderroc del praefurnium correspon a les UE 1448 (obrador) i UE 1451 (forn), 

idèntiques, i es caracteritza per ser un estrat d‟argila compactada amb gran quantitat de 

material constructiu, especialment fragments de teules. Enfront la porta de l‟estança, entre 

l‟enderroc s‟ha localitzat un carreu ben treballat que podria haver estat algun element de 

l‟edificació. 

Posteriorment, en la fase d‟ocupació tardana, l‟estança fou ocupada de nou i destinada 

principalment a taller metal·lúrgic. Així, sobre el nivell d‟enderroc original s‟hi ha localitzat 

diverses fosses que manifesten aquesta interpretació. En primer lloc destaca l‟existència 

d‟una gran fossa situada aproximadament al centre de l‟estança, essent de planta circular 

d‟uns 1,80 m. de diàmetre i amb una fondària de escassos 27 cm (UE 1439). Possiblement 

amb relació amb aquesta estructura s‟ha localitzat tres forats de pal (UE 1440, 1441 i 1443), 

alineats en sentit nord-sud, de diàmetres compresos entre els 20 i 30 cm i fondàries entre 27 

i 41 cm. Aquestes estructures, així com bona part de l‟àmbit, estaven amortitzades per un 

nivell amb gran quantitat de carbons i on s‟ha localitzat més de 300 fragments d‟escòria de 

ferro. També vinculades a aquesta activitat són les fosses UE 1438, situada prop de l‟angle 

nord-oest de l‟estança, de planta quadrada d‟uns 60 cm de costat, on s‟ha localitzat una 

punta de ferro i restes de combustió, i UE 1442, situada al lateral sud, de planta circular, en 

la que també s‟ha localitzat escòries de ferro.  

Posteriorment també o coetàniament a aquesta utilització de l‟estança com a taller de 

metalls es practicà una inhumació perinatal adossada en el mur UE 2000, façana de l‟edifici 

octogonal, en l‟angle nord-est de l‟àmbit (Tomba 8). L‟infant (UE 1432i) fou dipositat en una 

fossa el·líptica de 72 per 22 cm (UE 1433) i cobert per fragments de dolia. Es tracta d‟un 

individu de sexe indeterminat i d‟edat compresa entre els 0 i 3 mesos. Posteriorment a la 

inhumació, en el sector que ocupa, a l‟angle nord-est, s‟hi diposità un estrat d‟escassa 

potència i compactat (UE 1431) que podria ser per ocultar-la. 

També en aquest moment, poc després de l‟amortització de l‟estructures relacionades amb 

les activitats metal·lúrgiques, es realitzà una fossa amb una funcionalitat indeterminada, 

sense descartar l‟encabiment d‟un dolium. Es tracta d‟un fossa de planta circular, de 80 cm 

de diàmetre i 65 de fondària (UE 1436) amb un rebliment d‟arena sense cap particularitat i 

amb escassos materials arqueològics (UE 1435). 
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En l‟àmbit encara es detecta una darrera fase d‟ocupació evidenciada per un estrat 

d‟escassa potència on s‟hi ha localitzat abundants restes carbons, tovots, pedres cremades i 

argila cuita (UE 1430), que podria correspondre a l‟enderroc d‟una estructura de combustió. 

Finalment l‟estança és coberta per un estrat argilós d‟abandonament definitiu (UE 1124). 
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DEPARTAMENT 2. 

ÀMBIT 8: 

L‟Àmbit 8 correspon a un dels 4 àmbits de 

planta pràcticament quadrada de l‟edifici 

octogonal. Es situa al nord-nord-oest de 

l‟edifici, entre les estances 5 i 7 a l‟oest, 15 

al sud i 16 i 17 a l‟est. Ocupa tot ell l‟ample 

edificat de l‟edifici a l‟entorn l‟atri, essent 

part de la façana exterior com de l‟interior. 

Mesura exactament 6,60 m. de longitud en 

sentit NO-SE i 6,44m. en sentit SONE, amb 

els murs ben conservats, especialment la 

paret nord, que assoleix un alçada de 2,41 

m. Conformen el perímetre de l‟estança els 

murs UE 2003 (façana nord), UE 2033 (oest), UE 2034 (sud) i UE 2035 (est). L‟accés es 

situa en el mur sud, des de l‟atri, mitjançant un pas de porta de 1,80 m d‟amplada (UE 2064) 

que en època tardana és reduït a 1,57 cm mitjançant la col·locació de pedres fent de brancal 

i de nou pas (UE 2091).  

De la fase inicial de l‟edifici no en resten més elements que restes del morter de calç de la 

fase constructiva, conservades al sòl de l‟àmbit en la zona enfront l‟accés i en l‟angle sud-

oest (UE 1546). Per tant no hi ha elements per plantejar una hipòtesi suficientment 

fonamentada de la seva funcionalitat original. 

En la fase tardana, l‟estança es transformada en una veritable cella vinaria, on es deposita el 

producte provinent de l‟espai de premsatge conformat per els àmbit contingut 4,5 i 7. 

D‟aquest període en són la major part d‟unitats estratigràfiques documentades. En S‟hi ha 

localitzat un total de 56 estructures, totes elles fosses excavades al sòl i subsòl. D‟aquestes 

la gran majoria, un total de 38, corresponen a fosses per la col·locació de dolia (UE 1139, 

1149, 1151, 1242, 1243, 1245, 1246, 1248, 1249, 1250, 1252, 1253, 1254, 1256, 1257, 

1258, 1259, 1260, 1262, 1263, 1264, 12666, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 

1274, 1275, 1277, 1279, 1280, 1284, 1285, 1293), totes elles de planta circular, 

lleugerament oval o en algun cas de tendència el·líptica, de diàmetres compresos entre els 

60 i 130 cm. generalment d‟escassa fondària, la majoria entre 7 i 30 cm i una desena entre 

30 i 50. Excepcionalment hi ha tres fosses amb una fondària de poc més de 80 cm i una que 

assoleix 101 cm. 

Unes altres 5 fosses són de dimensions més reduïdes, amb diàmetres aproximadament 

entre 40 i 50 cm i fondàries escasses entre els 7 i els 25 cm, que podrien correspondre a 

fosses per la sustentació de doliola o recipients similars (UE 1199, 1255, 1289, 1290, 1291).  

L‟anàlisi de la disposició d‟aquest conjunt de fosses per a dolia i doliola permet veure que la 

seva distribució és essencialment en base a 4 alineacions en sentit nord-sud que ocupen 

tota l‟estança i que haurien estat objecte de diverses remodelacions.  APROVACIÓ
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També s‟ha localitzat 12 forats de pal, la majoria de petites dimensions entorn 12 cm de 

diàmetre (UE 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1835), concentrats 

principalment al sector oriental de l‟habitació, a excepció de 3 forats de major mesura, 

d‟entorn 20 cm de diàmetre i també 20 de fondària (UE 1832,1833,1834) situats en línia, en 

sentit nord-sud, a la part central de l‟estança. La disposició d‟aquests forats permet pensar 

que correspondrien a l‟encaix de suports per al sosteniment d‟una estructura suspesa que 

permetria un fàcil accés al conjunt de dolia; aquesta estructura podria també estar 

relacionada amb el conjunt de petits encaixos situats a mitja alçada del mur occidental de 

l‟estança. 

En darrer lloc, respecte les estructures, s‟ha localitzat també una cubeta de combustió o 

fornal a l‟angle nord-oest de l‟àmbit (UE 1287). Mesura 108 cm de llargada i 

aproximadament 30 d‟amplada, presentant les parets i base rubefactades i un rebliment amb 

gran quantitat de carbons (UE 1288).  

Cal destacar que el rebliment de la major part de fosses i forats era de característiques 

idèntiques a l‟estrat d‟abandonament de l‟estança (UE 1132), grisós i amb abundància de 

cendres, fet que, en molts d‟aquests casos, no ha estat possible distingir possibles unitats de 

rebliment diferents, en cas d‟existir. No és així en canvi, en les fosses UE 1149, 1151, 1199, 

1243, 1246, 1250, 1264, 1275, 1280, 1285,1291, 1293, on les característiques del rebliment 

han pogut ser clarament individualitzades.  

La major part de fosses seccionen les restes d‟un nivell de circulació al sòl del l‟estança, 

molt escassament conservat (UE 1154), cobert per l‟estrat d‟abandonament de l‟estança 

amb gran quantitat de cendres, de carbons i de fragments de material constructiu (UE 1132), 

on s‟hi ha localitzat fragments d‟un plat de T.S. Africana D f. Hayes 87B, amb cronologia 

entre finals del segle V i principis del segle VI. Al sector sud de l‟estança, enfront l‟accés 

amb Àmbit 15, s‟hi ha documentat un darrer estrat d‟amortització, també alguns fragments 

de material constructiu (UE 1131). 
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DEPARTAMENT 3. 

ÀMBIT 16: 

Correspon a l‟àmbit situat al vèrtex nord de 

l‟edifici octogonal, ubicat entre els àmbits 8 

(oest), 17 (sud) i 18 (est), i és delimitat pels 

murs de façana exterior del sector nord (UE 

2003 i 2004) i per diversos murs de 

distribució interna (UE 2035, 2036 i 2038). 

La planta de l‟habitació és pentagonal, 

essent la major part rectangular a excepció 

de l‟extrem occidental, que forma un vèrtex 

triangular. La longitud màxima, entre aquest 

vèrtex i l‟extrem oposat, és a dir, d‟oest a 

est, és de 8,13 m.; l‟amplada és de 3.42 m. 

L‟estança destaca perquè, juntament amb l‟Àmbit4, disposa d‟una de les dues úniques 

portes a l‟exterior localitzades. Aquests accés, simètric a l‟altre, se situa a 1,20 m. a l‟oest 

del vèrtex nord de l‟edifici i mesura 85 cm d‟amplada (UE2090). Com en la resta de passos 

de porta, el marxapeu original hauria estat espoliat en època tardana i en aquest cas 

substituït per diversos maons i pedres col·locats de forma regular (UE1662). Al sud-oest 

presenta una altra obertura, porta de connexió amb l‟Àmbit 17, de la qual no se‟n conserven 

els brancals i per tant es desconeix les dimensions (UE 2092). 

No pot establir-se una funcionalitat de l‟estança en el període inicial de l‟edifici, per manca 

de dades. En època tardana l‟estança estarà destinada a activitats productives com la major 

part d‟habitacions. 

Del període fundacional en roman una petita franja de les restes de morter de calç del nivell 

de circulació de la fase constructiva (UE 1836), de poc més 20 cm d‟amplada, adossada al 

mur sud de l‟àmbit i parcialment al mur oriental. També d‟aquest període destaca la 

localització d‟una rectificació de l‟obra durant la construcció de l‟edifici: una rasa (UE 1659), 

situada a 1,52m. de l‟extrem occidental de l‟estança coincident amb l‟arrencament de dues 

fonamentacions no finalitzades, que fou reblerta de nou (UE 1658) sense obrar el mur. En el 

rebliment s‟hi ha localitzat fragments informes d‟àmfora local. 

També d‟aquest mateix període, fins i tot sense descartar una fase anterior, semblen 

correspondre dues fosses de planta circular irregular (UE 1621 i 1623), de funcionalitat 

indeterminada, ubicades arran del mur nord-est de l‟edifici. Ambdues fosses romanien 

reblertes per un estrat molt argilós amb clapes de cendres (UE 1620 i 1622), on s‟hi ha 

localitzat únicament fragments d‟àmfora local, de comuna romana i de comuna ibèrica 

reduïda, així com un clau de ferro. 

De la fase d‟ocupació tardana de l‟edifici correspon la resta d‟estructures i estratigrafia 

localitzada. En aquest període l‟estança fou dividida en dos espais per un mur obrat amb 

sòcol pedres i fragments de tegula i dolia, disposat en sentit nord-sud i ubicat a 65cm de 

l‟accés vers l‟exterior de l‟estança (UE 2096), conservat en 31 cm d‟alçada: a occident es APROVACIÓ
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conforma un espai de 3.76m de longitud fins al vèrtex oest de l‟àmbit i a orient en resulta un 

espai rectangular de 3.83m. de llargada: 

Espai occidental 

En el sector oriental de l‟estança s‟hi ha localitzat les restes d‟un rudimentari paviment 

d’opus signinum (UE 1654/1655), conservat parcialment enfront la porta d‟accés a l‟exterior i 

enfront l‟accés a l‟Àmbit 17. Es tracta d‟un nivell de circulació obrat amb petits fragments de 

ceràmica i petites pedres, compactat i unit amb un morter groguenc molt pobre en calç, d‟un 

gruix variable entre els 6 i els 16 cm. 

El paviment estava seccionat per dues fosses i dues lleugeres depressions del sòl; aquestes 

darreres no s‟han individualitzat ja que la fondària era insignificant. La primera de les fosses 

correspon a la UE 1613, situada a l‟angle occidental de l‟espai. És de planta el·líptica, de 

gairebé 2 m. de llargada i 1,5 d‟amplada i un màxim de fondària de 37 cm, en una clotada 

que presentada en el fons, per bé que de forma general la profunditat és de tant sols 20 cm. 

Romania reblerta per quatre estrats (UE 1595, 1594, 1593, 1592), el més superior (1592) 

amb gran quantitat de cendres i la resta amb abundants pedres petites i fragments de 

material constructiu. En aquests darrers s‟hi ha localitzat fragments d‟una àmfora africana 

Keay 62a, datada entre mitjans segle V i mitjans segle VI. La segona fossa és de planta 

circular, lleugerament oval, de 90 per 70 cm de dimensions màximes i de 27 cm, amb el fons 

pla (UE 1598). Estava completament reblerta de pedres de mesura mitjana (UE 1597). 

D‟altra banda, l‟espai enfront el pas ver l‟Àmbit 17, entre les dues fosses ara explicades, s‟hi 

ha constatat dues lleugeres depressions en el subsòl que no s‟han individualitzat ja que la 

fondària era insignificant. En aquesta zona el sòl estava reblert per un estrat grisós (UE 

1596) pràcticament indistingible de la UE 1592 que rebleix la fossa UE 1613. 

Espai oriental 

El sector oriental de l‟estança es caracteritza per l‟existència de diverses fosses 

relacionades amb les activitats productives de la fase tardana. Es tracta de 22 fosses de 

diverses característiques. 

En primer lloc, exposem la identificació d‟una rasa de 103 cm de llargada (UE 1604), que 

probablement correspon a un espoli de pedres del mur 2096. També s‟hi ha localitzat una 

fossa similar a la UE 1598 del sector occidental: una fossa de planta el·líptica i fons pla, de 

102 cm de llargada (UE 1600), reblerta amb pedres de mida petita i mitjana (UE 1599). 

Dues estructures estan vinculades amb el treball metal·lúrgic, ambdues de característiques 

similars: una de planta quadrada, de 48 cm de costat i 10 cm de fondària (UE 1609), reblerta 

completament amb cendres, carbons i escòries de ferro (UE 1608); la segona també de 

planta quadra, irregular, de 26 cm de costat i 13 cm de fondària (UE 1653) i reblerta amb 

abundats carbons i cendres (UE 1652). 

Les més significatives responen a quatre fosses de característiques similars, totes elles de 

planta circular, amb diàmetres entorn els 80 cm, de secció pràcticament cilíndrica en totes 

elles, i que divergeixen únicament en quant a la fondària, atès que aprofundeixen 159 cm 

(UE 1615), 117 cm (UE 1602), 68 cm (UE 1617), 57 cm (UE 1619) i 22 cm (UE 1651). Les 
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fosses 1602 i 1615 disposen d‟un rebliment amb gran quantitat de material constructiu (UE 

1601 i 1614 respectivament). La seva funcionalitat és indeterminada, si bé les de menor 

profunditat, atenent al diàmetre, podrien ser per a la col·locació de petites dolia. Les de 

major profunditat requeririen un recipient pràcticament cilíndric, circumstància no 

descartable. També cal ressaltar la identificació de 13 forats de pal (UE 1625, 1627, 1629, 

1631, 1633, 1635,1637, 1639, 1641, 1643, 1645, 1647 i 1649) la majoria de planta circular, 

de 18 cm de fondària mitjana, la major part dels quals conservava fragments d‟imbrex o 

d‟àmfora col·locats verticalment a manera de falca. Pràcticament la totalitat mostren una 

disposició seguint eixos i distàncies regulars, tant arran dels murs com a la part central de 

l‟espai. 

En darrer terme, respecte a les fosses relacionades amb activitats productives, també s‟ha 

localitzat una petita fossa circular, d‟uns 55 cm. de diàmetre i 24 cm de fondària (UE 1607), 

situada a l‟angle sud-est de l‟àmbit, reblerta amb argila i diversos fragments de ceràmica i 

dolia (UE 1606).  

D‟altra banda, a l‟angle sud-est de l‟estança, a tocar del fonament del mur sud i de la 

cantonada del mur est, s‟hi ha localitzat la inhumació d‟un individu perinatal (Tomba 14) . 

L‟estudi antropològic de les restes no ha estat realitzat i per tant en desconeixem les dades. 

L‟enterrament es va practicar en una fossa excavada en el subsòl, arran de fonament, de 

planta el·líptica, de 65 per 35 cm, i 29 cm de fondària (UE 1612). L‟individu (UE 1611) estava 

col·locat en posició fetal amb el cap a l‟extrem oriental, cobert per fragments de dolia i tègula 

(UE 1610). 

En aquest espai oriental les fosses situades a la meitat nord estaven cobertes per un estrat 

d‟escassa potència i amb bossades de cendres (UE 1605). Aquest nivell, juntament amb la 

resta de l‟Àmbit 16 estava cobert per un estrat caracteritzat també per la presència 

d‟abundants cendres (UE 1202) i finalment per un estrat d‟amortització amb nombrosos 

fragments de material constructiu (UE 1200). 

 

ÀMBIT 17: 

Es tracta de l‟àmbit sud del Departament, situat entre l‟Àmbit 16 (nord) i l‟Àmbit 15 (sud), 

amb els quals hi ha accés. Per la part oriental limita amb l‟àmbit 19 i per l‟occidental amb 

l‟Àmbit 8. És de planta trapezoïdal – rectangular, amb un vèrtex apuntat en l‟angle nord-oest; 

en aquest punt, la longitud de l‟àmbit és de 5,56 m; l‟amplada en tot ell és de 2,56 m. És 

delimitat per la façana interior de l‟edifici octogonal (UE 2037) i per tres murs de la distribució 

interna de les estances (UE 2035, 2036, 2038). Disposa del pas de connexió amb l‟Àmbit 16 

al nord, ja exposada (UE 2092), i de la porta de connexió amb l‟atri, accés al Departament, 

de 1,30 m d‟amplada, sense llindar (UE 2067). 

L‟estança no conserva cap element de la fase inicial de l‟edifici, desconeixent les seves 

característiques i funcionalitat. Totes l‟estratigrafia localitzada correspon a l‟ocupació 

tardana, quan l‟àmbit és destinat a activitats productives. Al lateral oriental, a tocar del mur 

UE 2038, s‟hi ha localitzat dues fosses de planta el·líptica, paral·leles, ambdues d‟uns 110 

per 60 cm, de 16 i 19 cm, de fondària i base plana (UE 1220 i 1224), reblertes per un nivell 

sense característiques especials i amb escassos materials (UE 1223 i 1225). A la UE 1223 

APROVACIÓ
 D

ECRET A
LC

ALD
IA

 2
1.

12
.1

8



PROJECTE MODIFICAT  FASE I.  AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR 
XAMFRÀ  DELIMITAT PELS CARRERS ENRIC GRANADOS I VIL·LA ROMANA            EXP: 45-Pm-2018 

 
XAVIER GUITART TARRÉS, arquitecte. GUITART ARQUITECTURA I ASS. SLP. Novembre de 2 0 1 8  

Francesc Pérez Cabrero, 7, 3er B 08021 BCN - 932400030 - xguitart@guitartarquitectura.com     p à g .  8 0  

 

s‟hi h localitzat una moneda, un nummus d‟imitació de llegenda il·legible, datat entre els 

segle V i VI. La funcionalitat de les fosses, relacionada ben probablement amb activitats 

productives i artesanals, és indeterminada. 

Tallant cadascuna d‟aquestes dues fosses, s‟ha localitzat sengles fornals (UE 1214 i 1215) 

per la fosa de ferro, un sobre cada fossa. Ambdues tenen característiques similars: planta 

el·líptica allargada, aproximadament de 95 cm de longitud i entre 26 i 29 d‟amplada, amb les 

parets i base rubefactades, especialment l‟extrem oriental, amb un reblert exclusivament de 

carbons i cendres (UE 1212 i 1213). 

A la banda oposada de l‟estança, al sector occidental, entres els dos passos de porta cap a 

les habitacions contigües, s‟hi ha localitzat una fossa de planta circular de tendència oval, de 

150 per 117 cm de boca i una fondària de 129 cm (UE 1219), que pensem destinada a 

encabir un dolium. El rebliment (UE 1218) contenia abundants fragments de ceràmica de tot 

tipus, entre els quals un fragment d‟àmfora africana Keay 62a, datada entre mitjans segle V i 

mitjans segle VI. 

Al nord del centre de l‟estança, entre la fossa de dolium i el fornals UE 1215, s‟hi ha 

localitzat també dues petites fosses de funcionalitat indeterminada (UE 1217 i 1222). 

Ambdues presenten una planta aproximadament circular, de poc més de 40 cm de diàmetre 

i d‟uns 10 cm de fondària. Els rebliments no presentaven característiques rellevants (UE 

1216 i 1221). 

Estratigràficament totes les estructures de l‟àmbit s‟ha localitzat cobertes per un estrat amb 

nombrós material constructiu (UE 1209), cobert alhora per un nivell de composició idèntica 

però menys compacte i sense materials (UE 1206), que constitueixen els nivells 

d‟abandonament de l‟estança. L‟àmbit és amortitzat finalment per un estrat amb algunes 

restes també de materials constructius i escassos fragments de ceràmica (UE 1205). 
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DEPARTAMENT 4 

ÀMBIT 18: 

Correspon a l‟habitació situada al nord-est 

del departament, entre l‟Àmbit 19 a l‟oest i 

l‟Àmbit 20 al sud. Al nord-oest limita amb 

l‟Àmbit 16 i al nord-est i est correspon a 

l‟exterior de l‟edifici octogonal. En la 

intervenció de l‟any 2001 fou descobert 

pràcticament sencer, excepte l‟extrem sud-

est, si bé després la major part de l‟estança 

no va quedar integrada en l‟edifici que 

actualment acull les restes i fou en gran part 

seccionada durant les obres. Només se 

n‟ha excavat una petita franja a l‟extrem 

occidental, de poc més de 3m2; la resta de l‟àmbit probablement no es conserva o 

escassament. Es tractaria d‟una habitació de planta pentagonal, essent gran part rectangular 

a excepció de l‟extrem sud-est, acabat amb un vèrtex triangular, d‟uns 5,70 m. de longitud 

màxima per 3,5 d‟amplada. Els murs que delimiten l‟estança són el mur de façana nord-est 

de l‟edifici octogonal, UE 2004, i els murs distribució interior UE 2038, 2041 i 2085. Per l‟est 

romandria tancat pel mur de façana oriental de l‟edifici, fora de l‟àmbit d‟actuació i 

possiblement destruït en part durant les obres de l‟any 2002. Disposava de l‟accés a través 

de l‟Àmbit 19, a través d‟un pas de porta (UE 2089) aproximadament 1 m. d‟amplada situat 

al nord del mur UE 2036. En l‟ocupació tardana el llindar original, possiblement espoliat, fou 

substituït per la col·locació de diverses pedres de mida mitjana i gran (UE 2095). 

Les restes conegudes de l‟àmbit corresponen la fase tardana, localitzades en la reduïda 

franja que ha pogut ser excavada, amb l‟estratigrafia pràcticament arrasada pels treballs 

d‟obra. S‟hi ha localitzat un forat de pal a uns 20 cm enfront l‟accés (UE 1583) , de 12 cm de 

diàmetre i 17 de fondària, el rebliment del qual (UE 1582) conservava un fragment d‟imbrex 

com a falca. A l‟extrem sud de la zona excavada s‟hi ha excavat molt parcialment una fossa 

probablement de planta circular (UE 1581), de 124 cm de diàmetre en la part documentada i 

de la qual se n‟ha excavat únicament 12 cm del rebliment (UE 1580). Aquestes estructures 

romanien cobertes per un estrat amb abundants restes de material constructiu (UE 1575) i 

aquest per un estrat argilós, d‟amortització (UE 1574). 

 

ÀMBIT 19: 

Àmbit situat al nord-oest del departament, entre l‟Àmbit 18 a l‟est i l‟Àmbit 20 al sud. Al nord 

confronta amb l‟Àmbit 17 i a l‟oest amb l‟atri de l‟edifici o Àmbit 15. Es tracta d‟una petita 

habitació de planta trapezoïdal, sense cap lateral idèntic, d‟uns 6m2 de superfície. Es 

conformada pels murs interiors UE 2038, 2085 i 2041; la paret sud-oest és una de les 

façanes interiors de l‟edifici octogonal, UE 2037. Presenta dues portes de comunicació: 

l‟accés principal a l‟habitació, des de l‟Àmbit 20, situat al sud (UE 2093) i l‟accés vers l‟Àmbit 

18, al nord, ja exposat (UE 2089). En el pas d‟accés entre els Àmbits 19 i 20 es conserva 
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part de l‟enlluit parietal, granat, en els l‟arrencament dels brancals. També en aquest pas 

s‟observen les restes del nivell de circulació durant la fase constructiva de l‟edifici (UE 1759). 

L‟estratigrafia localitzada en l‟àmbit correspon a l‟ocupació tardana, molt reduïda i limitada a 

dos estrats d‟amortització d‟un paviment d‟opus signinum que ocupa tota la superfície de 

l‟estança, seqüència idèntica a l‟Àmbit 20, amb la que, de fet, els estrats es corresponen. A 

jutjar per les restes visibles en el pas de porta entre els àmbits 19 i 20, l‟àmbit hauria sofert 

una transformació durant aquesta ocupació tardana amb la construcció d‟aquest paviment 

d‟opus signinum: en el pas, on es situaria el llindar original espoliat, s‟ha localitzat dos 

estrats d‟escassa potència (UE 1577 i 1578), amb restes d‟activitats productives (carbons, 

cendres), que es prolonguen sota el paviment d‟opus signinum (UE 1764) i el seu rudus (UE 

1765). Aquests estrats romanien coberts per un estrat compacte (UE 1576) que actuaria 

com a llindar i límit entre els paviments de signinum tant de l‟Àmbit 19 com de l‟Àmbit 20.  

Com dèiem l‟estratigrafia es redueix a dos estrats situats per sobre el paviment d‟opus 

signinum, ambdós amb escassos materials ceràmics. En primer lloc un estrat d‟enderroc 

amb abundants fragments de materials constructiu, barrejat amb bossades de carbons i 

cendres, especialment als laterals de l‟àmbit (UE 1573). En segon lloc, amortitzant 

l‟habitació, un estrat d‟arena argilosa amb algunes restes de material constructiu (UE 1572), 

que s‟ha localitzat en gran part seccionat pels treballs constructius de l‟edifici que acull les 

restes conservades. 

En darrer lloc, comentar que al centre de l‟habitació, s‟ha localitzat una peça de ferro de 13 

cm de llargada i 3 d‟amplada, clavada sobre el paviment d’opus signinum. L‟objecte no ha 

estat restaurat i desconeixem les seves característiques i funcionalitat. 

 

ÀMBIT 20: 

Correspon a l‟habitació sud del departament, essent una de les quatre grans habitacions de 

planta quadrada de l‟edifici octogonal. Al nord limita amb els àmbits 18 i 19 (mur UE 2041) i 

al sud amb els àmbits 21 i 22 (UE 2042); per l‟oest confronta amb l‟Àmbit 15 (UE 2039) i per 

l‟est tindria con a límit la paret de façana exterior oriental, fora de l‟àmbit d‟actuació i 

possiblement destruïda en part per les obres de construcció de l‟any 2002. Així doncs 

l‟habitació no ha estat excavada al complet, mancant el terç oriental (aproximadament 2,70 

m.), majoritàriament destruït. L‟habitació presenta a l‟oest la porta principal del departament, 

oberta amb l‟Àmbit 15, de 2,15 m de longitud (UE 2088), amb el llindar substituït en 

l‟ocupació tardana per diverses pedres (UE 2094). 

Tota l‟estratigrafia localitzada correspon a la fase d‟ocupació baiximperial. De l‟ocupació 

original només es conserven dos petits fragments de l‟enlluït de les parets, de pintura de 

color granat: un fragment en la paret nord UE 2041, a l‟oest de la porta amb l‟Àmbit 19, i en 

el llindar d‟aquesta porta, ja esmentat. 

L‟àmbit es caracteritza per disposar d‟un paviment d‟opus signinum que ocupa tota la 

superfície excavada i diverses estructures de suport d‟estructures verticals: dos basaments 

d‟obra adossats de forma paral·lela en la paret nord i sud de l‟àmbit, aproximadament a 2,35 

m (el centre de l‟estructura) de la paret occidental, i un forat de pal situat en el mateix eix 
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que conformen aquests basaments, situat a 1,30 m. de distància del basament sud. Ambdós 

basaments són pràcticament idèntics: mesuren aproximadament 60 cm de llargada i entre 

45cm (el situat al nord, UE 1752) i 60 cm (el sud, UE 1753) d‟amplada; estan formats per un 

gran bloc de granit, treballat, encaixat al rasant del paviment, que se li adossa; i a sobre del 

bloc de granit conserven pedres mitjanes, fragments de maons i blocs de morter que 

formarien part de la part visible dels basaments, adossats als murs. L‟alçada conservada 

visible és de poc més de 20 cm en el sud; en el nord és menor. La llum entre basaments és 

de 5 m. Cal tenir present que el rebaixos mecànics durant la fase de construcció de l‟actual 

edifici que acull les restes ben probablement van seccionar les restes. D‟altra banda, el forat 

de pal (UE 1754), com dèiem, es situa en el mateix eix que els dos basaments, tenint una 

clara relació entre ells, a 1,30 m. del pilar sud i a 3,80 del pilar nord. Es tracta d‟un encaix 

practicat sobre el paviment d‟opus signinum, de planta aproximadament circular, per bé que 

irregular en la part superior, on mesura uns 38 cm de diàmetre i més regular en la inferior, 

on té uns 20 cm. de diàmetre; la fondària és de 19 cm. 

D‟altra banda, també és important destacar la localització d‟un tercer bloc de granit treballat, 

de 50 per 60 cm, mesures pràcticament idèntiques als basaments, i un gruix conservat de 28 

cm, seccionat en la part superior pels treballs mecànics de l‟obra. Aquest carreu (UE 1837) 

s‟ha localitzat també seguint el mateix eix que els dos basaments i el forat de pal, a una 

distància de 42 cm al nord del forat de pal, i a 2,30 i 3,30 m. de centre dels dos basaments. 

Ara bé, malgrat que la relació entre aquestes estructures és força evident, cal tenir en 

consideració que aquest carreu no es troba encaixat en el paviment de signinum, sinó tot al 

contrari: es localitza sobre el nivell de circulació de l‟àmbit, circumstància que posa en dubte 

la seva funcionalitat com a basament. 

En l‟angle sud-oest de l‟habitació s‟ha localitzat varis fragments de teula i dolia col·locats de 

forma plana, adossats als murs de l‟angle, ocupant una superfície d‟uns 60 per 50 cm (UE 

1571), parcialment seccionada pels treballs mecànics, que tot i presentar dubtes, podrien 

correspondre a les restes d‟un element. 

El paviment d‟opus signinum (UE 1755), obrat durant l‟ocupació tardana, presenta un rudus 

de fragments de ceràmica i petites pedres (UE 1756), visible en la secció del forat de pal UE 

1754, i ocupa tota l‟extensió excavada de l‟àmbit. Hi destaca l‟existència de tres reguerons 

repicats ex professo en la superfície del paviment, tots tres allargats i orientats en direcció 

NE-SO: un situat a la part central de l‟àmbit, amb part fora de la zona d‟excavació, i 

aproximadament de 1,60 m de llargada, lleugerament corbat, d‟entre 2 i 7 cm d‟amplada i 3 

cm de fondària (UE 1758), i els altres dos situats de forma paral·lela, també lleugerament 

corbats, entre la porta entre els Àmbit 15 i 20 i el carreu UE 1837: un situat més al nord, 

aproximadament d‟1,10m. de longitud, entre 1 i 6 cm. d‟amplada i 5 cm de fondària màxima 

(UE 1759) i el darrer situat més al sud, aproximadament de 120 cm de longitud, entre 6 i 20 

cm d‟amplada i 7 de cm de fons (UE 1760). Aquests dos reguerons finalitzen en l‟extrem sud 

de la porta principal de l‟habitació, precisament on manca part de llindar de pedres, espoliat 

per la formació d‟una fossa aproximadament circular d‟un 70 cm de diàmetre i 20 cm de 

profunditat (UE 1762) reblerta per sediment sense cap tret significatiu (UE 1761). Tots els 

reguerons presenten la superfície del signinum repicada, sense cap tipus d‟acabar polit, 

motiu pel qual pensem que podrien tractar-se d‟encaixos per estructures no conservades. APROVACIÓ
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D‟altra banda el paviment presenta un petit forat de 7 cm de diàmetre, en l‟extrem nord-oest 

de l‟habitació (UE 1757); el forat perfora al complet el paviment de signinum que, en aquest 

sector, al voltant del forat, no cobreix cap unitat estratigràfica i presenta per tant un espai 

buit. En darrer lloc, també és significatiu que la presència de dues àmplies zones molt 

cremades de la superfície del paviment: una en l‟angle nord-oest, entre la porta amb l‟Àmbit 

15 i la porta amb l‟Àmbit 19, i una segona a partir del basament nord i fins més enllà de la 

zona excavada. Les dues zones presenten la superfície de signinum completament 

ennegrida, cremada i fins i tot esquerdada per alteració tèrmica, evidència que foren 

emprades per realitzar importants  processos de combustió. 

Estratigràficament l‟estança presentava sobre el paviment una petita capa residual de nivell 

de circulació, d‟uns 2 cm. de gruix, molt compacte i composta essencialment per cendres i 

carbons (UE 1751), un important nivell d‟enderroc i abandonament, de 40 cm de potència, 

amb gran quantitat de materials constructiu (UE 1570) i finalment un estrat d‟amortització 

argilós (UE 1569), amb escassos materials ceràmics, els dos darrers equivalents als 

localitzats a l‟Àmbit 19. 
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DEPARTAMENT 5 

ÀMBIT 21: 

L‟àmbit es situa a l‟oest del departament, 

entre els Àmbits 15 (nord-est), a través del 

qual s‟hi té accés (porta UE 2087) i 22 (est i 

sud-est), a través del qual hi hauria un 

accés a través del mur UE 2066, 

possiblement a l‟extrem nord; pel sud-oest 

l‟àmbit confronta amb l‟Àmbit 14 i pel nord 

amb l‟Àmbit 20. És delimitat per la façana 

interna de l‟edifici octogonal, perímetre de 

l‟Àmbit 15, (UE 2040) i pels murs UE 2042, 

2066 i 2043. A diferència de la resta de 

murs de l‟edifici octogonal, el mur divisor 

entre els àmbits 21 i 22 (UE 2066) sorprèn perquè s‟ha localitzat completament arrasat, ja 

d‟antic, conservant escassos pocs centímetres de potència del rasant del sòl; també, per si 

fos poc, els treballs de construcció de l‟edifici actual van acabar de seccionar gran part de 

l‟estratigrafia existent d‟aquestes dues estances.  

L‟estratigrafia de l‟àmbit fou molt afectada pels treballs constructius realitzats l‟any 2002, que 

van seccionar gran part de la seqüència pràcticament fins eliminar-la, especialment a la part 

central de l‟estança, i van afectar també horitzontal diverses de les fosses localitzades. La 

part sud de l‟habitació roman fora de l‟àmbit d‟excavació, seccionada per les obres, de la 

qual se n‟ha excavat 14 dels 20m2 que disposava. 

Totes les restes localitzades en l‟àmbit corresponen a l‟ocupació tardana, de la qual se 

identificat diverses fosses excavades al subsòl, essent una de les habitacions que ha aportat 

menys estructures. 

Destaca principalment una singular fossa de planta el·líptica, aproximadament de 155 de 

llargada, 95 cm d‟amplada i 152 cm de fondària, de funcionalitat indeterminada (UE 1675). 

Contenia dos estrats de rebliment (UE 1665 i 1666) amb les habituals bossades de cendres i 

carbons i algunes restes de materials constructius, però caracteritzats per estar la inclusió 

de nombroses clapes d‟arena i argila pràcticament neta d‟inclusions. 

D‟altra banda s‟ha localitzat cinc petites fosses de funcionalitat relacionada amb les activitats 

vinculades amb processos de combustió, atès la localització d‟abundants cendres i carbons 

en els rebliments. Es tracta de fosses de planta aproximadament circular, d‟entre 30 i 60 cm 

de diàmetre i d‟escassa fondària, variable entre els 8 i 28 cm (UE 1668, 1670, 1672, 1677 i 

1681). 

En darrer lloc s‟ha identificat tres forats de pal, tots ells de planta circular, d‟entre 12 i 20 cm 

de diàmetre i fondàries de 9, 12 i 15 cm (UE 1674, 1679, 1683). Tots tres conservaven 

fragments de teula o petites pedres emprades a manera de falca. APROVACIÓ
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L‟estratigrafia de l‟àmbit, recuperada a partir de les restes existents als laterals de l‟habitació, 

es similar a la resta d‟habitacions de l‟edifici, reduint-se a dos nivells producte de la 

circulació per l‟àmbit i de les activitats productives que s‟hi practicaven, contenint abundants 

cendres i carbons (UE 1664 i també UE 1684 a l‟extrem sud-oest), un estrat 

d‟abandonament i enderroc que disposava de freqüent material constructiu (UE 1663) i un 

darrer estrat argilós, amb algunes restes d‟enderroc previ al rebliment definitiu per la 

sedimentació de riera (UE 1386). 

 

ÀMBIT 22: 

Correspon a l‟habitació oriental del departament, situada en l‟àmbit 21, a l‟oest, i l‟exterior de 

l‟edifici. Al nord s‟hi ubica l‟àmbit 20. Al sud-oest desconeixem si limitava amb una altra 

habitació, fora de l‟àmbit d‟excavació i per tant desconeguda, o si ocupava tota la superfície 

d‟aquest sector de l‟edifici. La part excavada ocupa 13m2 i correspon a la part central de 

l‟estança, amb l‟estratigrafia d‟amortització en bona part seccionada pels treballs mecànics, 

de la mateixa manera que succeeix en l‟Àmbit 21. L‟habitació és delimitada pels murs UE 

2042, límit amb l‟Àmbit 20, UE 2066, límit amb l‟Àmbit 21 i UE 2097, façana exterior de 

l‟edifici al sector sud-est. 

Totes les restes localitzades en la part excavada corresponen a l‟ocupació tardoantiga i que 

manifesten que l‟estança fou destinada especialment a activitats metal·lúrgiques. Així es 

desprèn de la localització de dues superfícies emprades com a solera de foc, de diverses 

fosses reblertes amb gran quantitat de residus de combustió i de la gran quantitat de 

cendres i carbons en els estrat d‟amortització. 

La major part de fosses s‟han localitzat a l‟entorn d‟una estructura singular, situada 

aproximadament a la part central de la zona excavada. Es tracta d‟un fossa que contenia in 

situ un contenidor ceràmic peculiar. La fossa és de planta circular, aproximadament de 80 

cm de diàmetre i 62 cm de fondària (UE 1708). El seu interior s‟hi ha localitzat intacte un 

contenidor format part la part superior d‟un doliolum (UE 1742) que cobria una gran olla o 

tenalla, hemisfèrica i de boca oberta (UE 1766), formant ambdues peces una contenidor a 

manera de petita dolia. Ambdós atuells estaven ben fermats a l‟interior de la fossa mitjançant 

un estrat de rebliment de l‟espai sobrant que disposava de diversos fragments de dolia i 

teula emprats com a falca (UE 1707). Es desconeix la funcionalitat del contenidor, que 

podria ser interpretada a partir de l‟anàlisi del sediment localitzat a l‟interior. 

Com dèiem a l‟entorn d‟aquesta estructura s‟hi ha localitzat una gran quantitat de fosses. Es 

tracta fosses per la subjecció de pals i de fosses relacionades probablement amb activitats 

metal·lúrgiques. Els forats de pal entorn són un total de 12, tots ells de planta circular o de 

tendència circular, i a excepció de dos de petites dimensions (UE 1726 i 1728), de 9 i 11 cm 

de diàmetre, la resta mesuren diàmetre compresos entre els 17 i 34 cm (1701, 1705, 1710, 

1714, 1716, 1720, 1730, 1732, 1734, 1736). Les fondàries oscil·len entre els 9 cm i els 43 

cm, amb una mitjana de 22 cm. En sis dels casos el rebliment dels forats conserva 

fragments de teula o petites pedres a manera de falca. Les fosses de treball són un total de 

7, relacionades possiblement amb les activitats metal·lúrgiques atès l‟abundància, 

generalment, de cendres i carbons en els rebliments. En un dels casos el rebliment també 
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contenia restes d‟escòria de ferro (rebliment UE 1696). Es tracta de fosses que reuneixen 

característiques similars: planta circular, alguna d‟elles oval, diàmetres entre els 30 i els 55 

cm i escassa fondària, entre els 7 i els 20 cm (1697, 1699, 1703, 1718, 1724, 1738, 1740). A 

poca distància, a l‟angle sud de la part excavada, arran de la mitgera amb l‟Àmbit 21, s‟hi ha 

localitzat dues altres fosses similars (UE 1687 i 1689). 

Respecte a les superfícies de combustió que dèiem, una es situa també a l‟entorn del 

contenidor i la segona s‟ubica arran del mur UE 2042, mitgera amb l‟Àmbit 20, a tocar amb 

l‟angle amb el mur UE 2066, mitgera amb l‟Àmbit 21. La primera correspon senzillament a 

una la superfície de sòl termoalterada, mostrant una planta circular de 50 cm de diàmetre 

amb un gruix de 5 cm d‟argila rubefactada (UE 1722). La segona, ben diferent, es 

caracteritza per ser una teula (UE 1741) disposada horitzontalment sobre un lleuger rebaix 

en el sòl (UE 1767) que presenta evidents símptomes de haver estat una solera de foc: 

superfície completament cremada, esquerdes per alteració tèrmica, entorn rubefactat i 

restes de combustió. A pocs centímetres al costat oest i sud s‟hi ha localitzat dos forats de 

pal (UE 1693 i 1695) així com també un a l‟extrem nord-est d‟aquesta solera, seccionant-la 

parcialment (UE 1750), tots ells de dimensions similars als anteriorment exposats i amb una 

relació evident amb aquesta estructura de combustió. 

Totes les estructures estan cobertes per un estrat amb gran quantitat de cendres i carbons 

que correspondria al nivell de circulació i amortització (UE 1691). Aquest romania cobert al 

seu temps per un estrat en principi de característiques similars, però que s‟ha localitzat 

pràcticament arrasat pels treballs mecànics (UE 1686-1690), succeint el mateix amb el 

darrer estrat d‟amortització definitiva de l‟àmbit (UE 1685), ambdós localitzats únicament en 

racons intactes. 
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DEPARTAMENT 6 

ÀMBIT 14: 

El Departament 3 és, com en el cas del 

Departament 2, constituït probablement de 

forma exclusiva per una de les habitacions 

de planta pràcticament quadrada, en aquest 

cas, la que anomenem Àmbit 14. Diem 

probablement ja que aquest sector de l‟edifici 

octogonal no ha estat excavat al complet i 

les comunicacions entre estances no han 

estat descobertes, per bé que el conjunt de 

referències dels accessos existents en 

l‟edifici permeten plantejar pràctica certesa 

aquesta hipòtesi. De fet l‟Àmbit 14 roman en 

gran part, del que en pugui quedar conservat, fora de l‟espai que ha estat objecte 

d‟excavacions arqueològiques i únicament s‟hi ha practicat un sondeig de 1 per 1,5 m en 

l‟angle nord-oest. Per tant les dades disponibles són mínimes. 

L‟estança es situa al sud de l‟edifici octogonal, entre els Àmbits 12 i 13 a l‟oest, l‟Àmbit 15 al 

nord, a través del qual s‟hi té accés, i els àmbits 21 i 22 a l‟est. És delimitat pels murs UE 

2045 al nord (façana interior de l‟edifici), on presenta la porta d‟accés igual a la de les altres 

tres habitacions idèntiques (UE 2061), i els murs UE 2043 i 2044 a l‟est i oest 

respectivament. Al sud l‟estança quedaria tancada per el mur de façana exterior, on hi cap la 

possibilitat que hi hagi el possible accés principal de l‟edifici. 

El sondeig excavat en l‟angle nord-est de l‟habitació, entre els murs 2045 i 2044, ha permès 

comprovar la seqüència estratigràfica d‟aquest sector de l‟estança, resultats que podrien ser 

extrapolables a la resta de l‟àmbit. A part dels murs esmentats, no s‟hi ha identificat restes 

corresponents a l‟ús residencial de l‟edifici i tota l‟estratigrafia correspon a l‟ocupació 

tardana.  

S‟ hi ha localitzat una fossa excavada al subsòl probablement destinada a la col·locació d‟un 

dolium, que no ha estat possible excavar al complet ni en planta ni en secció (UE 1062). Es 

tracta ben probablement d‟una fossa de planta circular d‟uns 90 cm de diàmetre i com a 

mínim de 50 cm de profunditat, que són els que han estat excavats. El rebliment, d‟arena 

argilosa vermellosa, contenia escassos fragments de ceràmica i alguns fragments de 

material constructiu (UE 1063). Aquest rebliment s‟ha localitzat seccionat per un possible 

forat de pal observat en el tall sud del sondeig (UE 1064), que tindria uns 18 cm de diàmetre 

i 28 cm de fondària. 

Les fosses es van localitzar cobertes per una estrat amb abundants carbons i cendres (UE 

1061), sobre el qual s‟hi localitza un nivell d‟abandonament (UE 1060) i un estrat d‟enderroc 

amb abundants pedres i materials constructiu (UE 1059). L‟amortització definitiva de l‟àmbit 

correspon a un estrat argilós, pràcticament sense materials arqueològics que precedeix al 

cobriment de l‟edifici per sorres de riera (UE 1058). APROVACIÓ
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DEPARTAMENT 7. 

ÀMBIT 12: 

Habitació situada al sud-est del 

departament, de la qual se n‟ha excavat una 

reduïda superfície que no assoleix els 4m2, 

restant la major part de l‟habitació fora de la 

zona d‟actuació. La ubicació de l‟àmbit és, 

juntament amb el 14, el sector menys 

conegut de l‟edifici octogonal atès que gran 

part es situa fora del perímetre d‟excavació, 

havent resultat possiblement gran part d‟ell 

destruït durant les obres de construcció de 

l‟actual edifici que acull les restes. 

Desconeixem, per exemple, si al sud-est 

d‟aquesta estança, limitant amb l‟àmbit 14, hi hauria una altra habitació, a través de la qual 

s‟accediria a l‟Àmbit 12. L‟estança es situa entre els Àmbits 10 (nord-oest), 13 (nord) i, pel 

que coneixem, el 14 (est). Els murs localitzats de l‟àmbit corresponen a la mitgera amb 

l‟Àmbit 10 (UE 2050) i amb l‟Àmbit 13 (UE 2047); el límit sud correspondria a la façana sud-

oest de l‟edifici (UE 2002), coneguda en el sector de l‟Àmbit 10. 

En el reduït espai excavat s‟ha localitzat únicament restes corresponents l‟ocupació tardana. 

Es tracta d‟estructures relacionades amb les activitats productives, com a la resta 

d‟habitacions.  

S‟hi ha localitzat dues fosses excavades al subsòl, una excavada al complet (UE 1141), de 

planta circular, aproximadament de 125 cm de diàmetre i 84 cm de fondària, clarament 

interpretable com a fossa per a instal·lació d‟un dolium, i una segona fossa situada al límit de 

l‟excavació, excavada molt parcialment (UE 1133), de la qual se n‟ha observat parcialment 

un diàmetre lleugerament superior a l‟anterior i que podria tractar-se també d‟un fossa per a 

encabir una tenalla. A la UE 1140, un dels estrats de rebliment de la fossa UE 1141, s‟ha 

localitzat un fragment d‟una possible forma Rigoir 25 de sigil·lada paleocristiana, datable 

generalment entre els anys 400 i 500. 

Adossada al mur UE 2047, a l‟est de la fossa UE 1141, s‟ha localitzat una superfície de 

combustió formada per una capa d‟argila rubefactada d‟uns 14 cm de gruix que s‟estén vers 

la zona fora el límit de la zona d‟intervenció i de la qual se n‟ha documentat una superfície 

triangular de 96 per 62 cm (UE 1137). Aquesta solera romania coberta per un estrat de 

carbons i cendres (UE 1138), residus de la combustió, sense localitzar-se elements que 

permetin determinar la finalitat de l‟estructura. A l‟angle nord s‟hi ha localitzat una petita 

cubeta que la retalla (UE 1136), reblerta amb dos estrats també residus de combustió (UE 

1134 i 1135), que evidencien la interrelació d‟ambdues estructures.  

Cobrint les fosses s‟ha localitzat un poc potent estrat d‟amortització possiblement producte 

de la circulació per l‟àmbit (UE 1121), on ha aparegut un fragment de T.S. Africana D forma 

Hayes 104A, amb cronologia entre els segle V i VI, i un estrat d‟abandonament argilós amb 

restes d‟enderroc (UE 1120). 
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ÀMBIT 13: 

Correspon a l‟àmbit que dóna accés al departament, a través d‟una porta amb l‟Àmbit 15 

(UE 2048), de característiques idèntiques a l‟Àmbit 17, amb planta trapezoïdal, però amb 

l‟orientació invertida. L‟extrem sud-est de l‟habitació, corresponent al vèrtex apuntat del 

trapezi, roman fora de l‟àmbit d‟intervenció, essent possiblement eliminat durant les orbes de 

construcció, i per tant l‟excavació de l‟àmbit no és completa, mancant la possible zona 

d‟accés a l‟Àmbit 12 i a un altre possible habitació. L‟àmbit és delimitat pels murs UE 2046 

que correspon a la façana sud-oest de l‟atri octogonal, UE 2051 a l‟oest, mitgera amb l‟Àmbit 

11, UE 2047 al sud, mitgera amb l‟àmbit 12 i el mur UE 2044 que el limita a l‟est amb l‟Àmbit 

14. 

Del període inicial de l‟edifici s‟ha localitzat restes del nivell de morter de calç, homogeni, 

producte de la fase constructiva de l‟edifici (UE 1564), del qual se en resten parts en el 

quadrant sud-oest de l‟habitació. Sota aquesta capa de morter i també en la resta de 

l‟habitació, a diferència de la resta d‟habitacions, s‟hi ha localitzat un estrat argilós que 

contenia escasses intrusions (algun fragment de material constructiu i alguns carbons), que 

podria correspondre a un anivellament previ a la construcció (UE 1565); no s‟hi ha localitzat 

cap material ceràmic que aporti datació. L‟estrat també podria ser equivalent al rebliment del 

rebaix UE 1533 de l‟Àmbit 15, de característiques molt similars i separats únicament pel mur 

2046. 

La resta d‟estratigrafia localitzada correspon a l‟època tardo-antiga on l‟estança és clarament 

destinada a funcionalitat de cella vinaria. Així, excepte la zona de pas de comunicació amb 

els altres àmbits del departament, tota la superfície de l‟habitació és ocupada per fosses per 

la col·locació de dolia. Es tracta de 5 fosses de planta circular, molt semblants, amb 

diàmetres entre 76 i 114 cm i fondàries entre 17 i 23 cm; estan ben disposades de forma 

ordenada en l‟espai lliure de l‟àmbit (UE 1558, 1559, 1560, 1561 i 1562). En els laterals 

occidentals de les dues fosses situades més a l‟oest s‟hi ha localitzat dos forats de pal 

lleugerament inclinats, de forma que el pal s‟orientaria cap a l‟est d‟uns 22 cm de diàmetre i 

fondàries de 41 i 28 cm (UE 1554 i 1556); al centre de l‟estança també hi ha un tercer forat o 

cubeta (UE 1563), de 14 cm de fondària i de dimensions similars. Pesem que és probable 

que aquests forats corresponguin al sistema de subjecció d‟un artefacte relacionat amb la 

instal·lació de les dolia. 

D‟altra banda en la part central de l‟àmbit i seccionada parcialment per dues de les fosses de 

dolia, s‟ha localitzat una superfície de combustió constituïda per una capa de 4 cm de gruix 

d‟argila rubefactada (UE 1553). És de planta circular, amb dimensions aproximades d‟entorn 

els 90 cm de diàmetre.  

Totes les fosses de dolia, així com el sòl d‟ocupació, s‟han localitzat amortitzades per un 

estrat homogeni amb abundants restes de carbons i cendres (UE 1421). En la unitat s‟hi ha 

localitzat un fragment de nansa d‟àmfora que podria correspondre a una Late Roman 1, 

possible variant Kellia 169, datable generalment del segle VI. Sobre aquest nivell s‟hi ha 

localitzat un estrat d‟enderroc i abandonament, amb algunes restes de material constructiu 

(UE 1420) i en darrer lloc un estrat d‟amortització definitiva de l‟àmbit, d‟arena argilosa amb 

escassos materials d‟enderroc (UE 1419). APROVACIÓ
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DEPARTAMENT 8 

ÀMBIT 9: 

Correspon a una de les quatre grans 

cambres de planta pràcticament quadrada, 

d‟idèntiques dimensions que les altres 

(àmbits 8, 14 i 20), de 6,58 m. de llargada i 

6,34 m d‟amplada, ubicada al sud-oest de 

l‟edifici. L‟àmbit correspon a l‟habitació 

central del departament, amb accés des de 

l‟Àmbit 15 (UE 2063) , i a través del qual 

s‟accedeix a l‟Àmbit 6, amb una porta de 1,5 

m d‟amplada situada prop de l‟angle nord-

est (UE 2022), a l‟Àmbit 11, amb una porta 

de dimensions similars ubicada a l‟angle 

sud-est (UE 2053). La cambra és delimitada pels murs UE 2001 a l‟oest (façana exterior), 

UE 2021 al nord, mitgera amb els Àmbits 1 i 6, UE 2023 amb l‟atri i UE 2052 al sud, mitgera 

amb els àmbits 11 i 10. Prop de l‟angle entre els murs 2023 i 2052, a la part inferior, es 

conserva una petita franja d‟enlluït original de les parets de l‟edifici, de pintura vermella. 

Tota les restes localitzades en l‟àmbit corresponen a priori a l‟ocupació tardana de l‟edifici. 

Els  únics casos que presenten dubtes són dues fosses que podrien correspondre a la 

fase de construcció de l‟edifici. Es tracta en primer lloc de la fossa UE 1119, situada a l‟angle 

nord-oest, de planta circular irregular, de 18 cm de fondària i reblerta amb nombrosos 

fragments de morter (UE 1118), circumstància que permet pensar que correspondria a una 

fossa del període constructiu de l‟edifici. La segona estructura correspon a una fossa de 

tendència rectangular, de 28 cm de fondària i aproximadament de 144 per 128 cm de 

dimensions, situada a l‟angle sud-oest (UE 1789) reblerta igualment amb abundants 

fragments de morter (UE 1790) i on entre els escassos materials s‟ha localitzat s‟ha un 

fragment de T.Sigillata Sudgàl·lica. 

En època romana tardana l‟àmbit fou clarament destinat també a activitats productives, però 

el conjunt d‟estructures localitzades no permet determinar una funcionalitat concreta. La 

diversitat de les restes sembla indicar que l‟estança va tenir un ús polivalent, com demostren 

la coexistència de restes de combustió i d‟emmagatzematge. Destaca en primer terme la 

localització de les restes d‟un mur divisor de l‟estança, obrat en aquesta fase, circumstància 

només equiparable al que succeeix a l‟àmbit 16. Es tracta d‟un mur que hauria tingut 

aproximadament 5,30 m de llargada per 55 cm d‟amplada, del qual se‟n conserven dos 

trams de poc més d‟un i dos metres de longitud (UE 2098). Les dimensions originals són 

clarament determinades per la rasa de construcció, en aquest cas ben conservada (UE 

1092). El mur es localitza en el terç occidental de l‟àmbit, en sentit nord-sud, adossat a la 

paret meridional (UE 2052) i deixant un pas al sector nord de poc més d‟un metre 

d‟amplada. Al centre del pas s‟hi ha localitzat dos petits forats de pal que podrien ser part 

d‟un sistema de tancament (UE 1088 i 1090). L‟obra és de pedra petita i mitjana unida amb 

arena argilosa, aprofitant també fragments de teula i dolia, conserva escassament en poc 

més de 30cm d‟alçada. 
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En segon lloc sobresurt entre les restes localitzades la localització de diversos pilars de 

sosteniment d‟una estructura aèria, com la possible coberta de l‟estança, i d‟altres sistemes 

de subjecció d‟artefactes. Respecte els pilars o basaments, se n‟ha localitzat tres que 

formen un eix longitudinal oest-est aproximadament a la part central de l‟àmbit. El més 

occidental correspon a una bloc de pedra d‟uns 40x42x48 cm (UE 1838) que presenta un 

encaix rectangular a la part superior, possiblement aprofitada d‟una altra estructura, adossat 

al mur de façana UE 2001. El basament central correspon a bloc de pedra aproximadament 

cúbic (UE 1840), de 38x38x37 cm aproximadament, instal·lat parcialment en un fossa que el 

subjecta (UE 1842) reblerta d‟argila que arriba fins a i tot a cobrir parcialment bona part del 

basament (UE 1841). Es tracta d‟una pedra també reaprofitada com s‟exposarà després. El 

tercer bloc d‟aquest eix correspon a un carreu de 52x48x31 col·locat sobre el sòl (UE 1843), 

falcat per fragments de teula. Formant part del mateix grup de pilars, s‟ha localitzat un quart 

basament que forma un eix transversal nord-sud juntament el pilar central UE 1840. Aquest 

quart basament s‟ubica adossat al mur meridional UE 2052, i es tracta d‟un carreu similar al 

central, de mides aproximades de 50X33X32 cm (UE 1844). Es tracta també d‟un bloc 

reutilitzat. La singularitat del cas rau en que els basaments 1840 i 1844 són dos fragments 

d‟un mil·liari, al qual li mancaria un tercer fragment corresponent a la part superior. En una 

de les cares presenta la següent inscripció: 

- - - - - [IV] 

- NIORI NO 

- BILISSIMO 

- CAESARI 

- BONO RE[I] 

- P (ublicae) NA 

- TO 

Es tractaria ben probablement de les restes d‟un mil·liari de la Via Augusta, instal·lat en 

honor de l‟emperador en motiu d‟una reforma de la via. Sembla tractar-se d‟una menció a 

l‟emperador Licini el Jove o bé de Constantí II, dels quals es té constància de l‟existència 

d‟altres mil·liaris a Hispania, especialment a l‟àrea occidental, inclinant-nos més a favor de 

Licini el Jove, atès l‟existència d‟inscripcions pràcticament idèntiques en reformes d‟altres 

vies hispanes. Si bé és menys probable, tampoc es pot descartar que l‟emperador 

referenciat sigui Valentinià II. En qualsevol cas, el mil·liari es pot emmarcar cronològicament 

en el segle IV dC. 

També s‟ha localitzat un darrer basament de pedra, en aquest cas arran de la porta d‟accés 

a l‟Àmbit 9 i fora de qualsevol eix conjunt amb altres suports. Es tracta d‟una pedra sorrenca 

treballada, de forma circular, de 34 cm de diàmetre, amb un lleuger rebaix també circular en 

la cara superior (UE 1810) que sembla estar en relació amb un gran carreu de pedra (UE 

1809), instal·lat en una fossa que no ha pogut ser excavada, que podria actuar com a topall 

d‟una estructura subjectada en el basament. APROVACIÓ
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Juntament amb aquesta sèrie de pilars, cal assenyalar la localització de diversos forats de 

pal que semblen disposar també d‟una certa interrelació. Dos d‟ells (UE 1797 i 1807) es 

situen seguint l‟eix oest-est dels basaments de pedra, situats en ambdues bandes del carreu 

UE 1843, que podrien ser reforçar aquesta línia, mentre que tres més (UE 1799, 1803 i 

1805) es situen al lateral del mur UE 2023, seguint un eix nord-sud, reforçant potser també 

el suport d‟una estructura aèria. 

Si bé dèiem que el mur UE 2098 divideix l‟habitació en dos espais, els usos d‟ambdós no 

són clarament diferenciats per les restes localitzades, tot i que en el sector oriental les 

estructures localitzades es relacionen pràcticament en exclusiva amb activitats de 

combustió. Així, prop de l‟angle sud-est, hi trobem les restes d‟una superfície de combustió 

formada per argila rubefactada (UE 1746) coberta per una important capa de cendres (UE 

1745), amb la qual s‟hi relaciona un forat de pal que conserva un fragment de teula a 

manera de falca (UE 1787), i al sector septentrional dues fosses circulars d‟uns 50 cm de 

diàmetre i 18 cm de fondària (UE 1096 i 1098), reblertes amb abundants carbons i cendres. 

Prop d‟aquestes també hi ha una altra fossa similar, de planta el·líptica (UE 1098), però amb 

un rebliment sense tants residus de combustió. Tot aquest sector conservava un nivell de 

circulació amb gran quantitat de cendres i carbons (UE 1745). 

L‟espai oriental de l‟habitació es caracteritza per la multitud de fosses de característiques 

diverses. En primer lloc destaquem quatre grans fosses de funcionalitat possiblement 

diferent: dues fosses de planta circular d‟uns 115 cm de diàmetre i fondàries de 85 (UE 

1103) i 42 cm (UE 1777), que podrien correspondre a fosses per la instal·lació de dolia; una 

fossa lleugerament més àmplia que les anteriors, de planta oval i de poc més de 30 cm de 

fondària, reblerta amb abundant runa i restes de combustió (UE 1813) i un de planta 

el·líptica irregular i secció troncocònica, de 202 cm de fondària (UE 1779) que podria 

correspondre a una estructura d‟emmagatzematge. En segon lloc ressenyem la localització 

de diverses fosses generalment de petites dimensions, entre 30 cm i 130 cm de longitud i 

amb fondàries escasses al voltant dels 10-15 cm. Es troben distribuïdes principalment al 

lateral dels murs 2023 i 2098, les morfologies són de planta circular (UE 1117, 1793, 1801) o 

el·líptica irregular (UE 1784, 1781, 1795) i els rebliments són heterogenis amb freqüent 

presència de carbons, cendres i restes de materials constructiu. També al sector oriental de 

l‟Àmbit 9 s‟ha localitzat les restes d‟una superfície de combustió, amb una solera d‟argila i 

alguns fragments de teula, molt alterada pel foc, adossada al mur 2023 (UE 1811) i coberta 

per una important capa de cendres (UE 1812). 

Amb caràcter més singular és la localització d‟una inhumació perinatal arran del mur UE 

2021, a la part central de l‟estructura, adossada a la fonamentació (Tomba 13). L‟infant (UE 

1085i) fou dipositat en una fossa de planta el·líptica de 78 cm de llargada (UE 1086) i cobert 

per fragments de dolia i tegula. Segon l‟estudi antropològic es tracta d‟un individu masculí 

que presenta un fractura de la clavícula, ja curada pel propi creixement del teixit ossi, 

possible produïda durant el part, així com periostitis generalitzada en la majoria d‟ossos 

llargs. Precisament en la paret a la qual s‟adossa la inhumació, s‟ha localitzat un crismó 

rudimentari gravat en una de les pedres, potser senyalitzant l‟infant. 

Respecte a la seqüència estratigràfica dels nivells que rebleixen l‟estança, cal assenyalar la 

localització d‟un estrat residual de circulació sobre el sòl (UE 1747), el propi nivell de 

circulació de l‟estança, amb abundants de restes de carbons i cendres (UE 1744) i de dos 
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importants estrats d‟enderroc: el primer format per una gran quantitat de fragments de 

material constructiu (UE 1743) i el segon, cobrint l‟anterior, constituït per un potent estrat 

gairebé exclusivament constituït per una massa de pedres petites i mitjanes (UE 1712). 

Cobrint aquest darrer estrat s‟ha localitzat un nivell d‟abandonament definitiu de l‟àmbit previ 

a cobriment de sorres de riera (UE 1711), a excepció del racó sud-est, on entre ambdós 

estrats s‟ha identificat una nivell de circulació (UE 1721) que respon a les restes de l‟accés 

vers l‟última ocupació de l‟Àmbit 11. 

 

ÀMBIT 6: 

Habitació situada al nord-est del departament, amb accés des de l‟Àmbit 9 mitjançant la 

porta UE 2022. Es tracta d‟un petit àmbit de planta trapezoïdal, similar als àmbits 17 i 13, 

essent tot l‟espai rectangular a excepció d‟un lateral tranversal amb vèrtex apuntat, en 

aquest cas el sudest. Ocupa una superfície aproximada de 10m2 i és delimitat pels murs UE 

2026 al nord-oest (confrontant amb els àmbits 2 i 3), UE 2020 (àmbit 7), UE 2024 (Àmbit 15) 

i UE 2021 (Àmbit ). 

Les restes localitzades corresponen en general a l‟ocupació d‟època tardana, quan l‟àmbit 

és destinat a cella vinaria amb la instal·lació d‟un dipòsit per la recepció del vi.  

L‟excepció són potser els nivells localitzats a les cotes inferiors de l‟estança. En primer lloc 

un petit rebaix a manera de rasa localitzat en l‟estret angle sud-oest de l‟habitació, arran de 

fonaments, que podria correspondre a restes del període de construcció de l‟edifici (UE 

1847). El rebliment (UE 1846) contenia abundats fragments de morter i s‟hi ha localitzat un 

únic fragment de ceràmica corresponent a un fragment informe de T. Sigillata Sud-gàl·lica. 

En segon lloc un fossa de planta oval irregular, de 135 cm d‟amplada, 2 m de llargada i 27 

cm de fondària màxima, que ocupa la meitat sud de l‟àmbit (UE 1168), situant-se l‟extrem 

nord sota el mur sud del dipòsit, reblerta per un estrat amb gran abundants restes de morter, 

calç i fragments d‟opus signinum (UE 1167), que correspon clarament a una fossa de 

treballs d‟obra. Els materials ceràmics localitzats en el rebliment no aporten cap cronologia 

romana concreta i per tant no pot determinar-se la datació. Cal atendre a la possibilitat de 

que sigui del període constructiu de l‟edifici atès que com a mínim és anterior al dipòsit, 

sense descartar però que sigui també d‟època tardana. La indefinició cronològica succeeix 

de la mateixa manera amb un forat de pal (UE 1173) localitzat en el lateral occidental de la 

fossa, que sembla estar-hi clarament relacionat. 

Com dèiem l‟estança es caracteritza per l‟existència d‟un dipòsit per la contenció de vi, A 

manera cup. Aquest dipòsit (UE 1166) fou obrat a l‟extrem nord de l‟àmbit, ocupant la meitat 

de la superfície, excavat en el subsòl. És de planta rectangular i mesura entre 2,56 i 2,79 m 

de llargada i entre 1,40 i 1,28 m d‟amplada, mentre que la fondària és de 135 cm. Les parets 

oest i nord corresponen a l‟aprofiten dels fonaments dels murs 2020 i 2026, l‟oriental 

correspon al refet i adaptació (UE 2056) de la banqueta de fonamentació del mur UE 2024, 

mentre que la paret sud és d‟obra nova, essent un mur de maçoneria, obrat amb pedres 

petites i mitjanes i fragments de teula, units amb morter, de 44 cm d‟amplada i de 2,64 m de 

llargada, adossat a les parets. L‟amplada que esmentem correspon en el coronament del 

dipòsit, atès que probablement la part inferior és redueix a un paredat previ a l‟arrebossat 
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final o fins i tot potser és inexistent. Tot el dipòsit és revestit per l‟interior amb opus signinum, 

presentant a la base una cubeta de decantació hemisfèrica. Destaca l‟existència d‟un esglaó 

d‟accés en la paret meridional, prop de l‟angle sud-est, essent una pilastra de pedra, 

decorada amb motius florals, reaprofitada. En la paret occidental de l‟àmbit, per sobre el 

dipòsit, existeix un forat aproximadament circular, d‟uns 25-30 cm de diàmetre, que travessa 

la paret fins l‟Àmbit 3, que podria haver tingut algun tipus de relació amb el dipòsit. 

El dipòsit romania reblert essencialment per dos estrats, essent el més inferior bàsicament 

compost per carbons i cendres (UE 1068), seguit per un potent estrat de 85 cm d‟alçada 

molt heterogeni i constituït runa i deixalles diverses (bossades de cendres, carbons, 

fragments de ceràmica, material constructiu, etc.) (UE 1067).En aquest estrat s‟hi ha 

localitzat diversos fragments de gran part del volum d‟una àmfora africana tipus Keay 62A, 

amb cronologia d‟entorn el segle VI. La part superior del dipòsit estava amortitzada per un 

estrat que cobreix també tota la resta de l‟habitació i que és format per gran quantitat de 

fragments de material constructiu (UE 1051). 

Al sector meridional de l‟àmbit, cobrint el reblint de la fossa UE 1168 i ocupant la major part 

de tot aquest sector, s‟ha localitzat un nivell que correspondria bé a l‟estrat de construcció 

del dipòsit, bé a un nivell de circulació previ a aquest, també de l‟ocupació tardana, on hi ha 

evidències d‟una part de la superfície alterada per foc (UE 1158). Cobrint aquest estrat s‟ha 

localitzat un fina capa amb abundants cendres i generalment de color blanquinós, compacte 

i on ha aparegut una gran placa de ferro, que correspon al nivell de circulació durant l‟ús del 

dipòsit (UE 1157). Aquest estrat ja s‟ha localitzat amortitzat en tota l‟habitació per l‟estrat 

d‟enderroc i reblert UE 1051, que romania cobert per un nivell d‟abandonament definitiu, UE 

1050. 

 

ÀMBIT 11: 

Petita habitació de característiques similars a l‟Àmbit 19 però amb l‟orientació invertida. Es 

tracta d‟una planta trapezoïdal aproximadament de 5,5 m2, amb un vèrtex apuntat en l‟angle 

oest. Correspon a un habitació de pas entre els àmbits 9 i 10, amb el que presenta dues 

portes: amb l‟Àmbit 9 un pas d‟1,08 m d‟amplada (UE 2053) i amb l‟Àmbit 10 un pas de 

dimensions similars (UE 2065) que no ha estat excavat ja que sorprenentment conserva el 

mur superior, sobre la probable llinda, i hi són necessaris treballs d‟apuntalament i 

consolidació que no han estat previstos ni realitzats. L‟alçada del pas sembla ser 

aproximadament de 2,10 m. L‟habitació és delimitada pels murs UE 2046 al nord-est (Àmbit 

15), 2051 (Àmbit 13), 2049 (Àmbit 10) i 2052 (Àmbit 9). 

Tota l‟estratigrafia localitzada correspon a l‟ocupació tardana. L‟àmbit destaca, a diferència 

de la resta, per disposar d‟una seqüència d‟ocupació més prolongada. Així, és l‟únic àmbit 

on es documenta una ocupació posterior a l‟estrat d‟enderroc i amortització de la fase 

d‟ocupació industrial de l‟edifici. Aquesta ocupació es localitza sota l‟estrat argilós 

d‟amortització definitiva (UE 1072) i es caracteritza per la instal·lació d‟una superfície de 

combustió al racó oriental de l‟habitació. Es tracta d‟una llar de 105 per 132 cm, constituïda 

per una solera de lloses de pedra i fragments de dolia i tegula (UE 1075), materials units per 

argila que ha resultat rubefactada, i col·locada sobre una capa de preparació, també d‟argila 

(UE 1080). En relació amb l‟estructura, enfront seu s‟ha identificat un nivell de circulació de 
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terra trepitjada amb abundants carbons i cendres a la cota superior (UE 1076). Una fina 

capa cendrosa equivalent a aquesta s‟ha localitzat en el racó de l‟àmbit 9 que dóna accés a 

la porta amb l‟àmbit 13. 

La resta de l‟estratigrafia correspon a la seqüència habitual de l‟edifici. Les reduïdes 

dimensions de l‟àmbit són aprofitades per excavar-hi una fossa per la instal·lació d‟una dolia 

enterrada al complet o pràcticament. La fossa ocupa gran part de l‟habitació, especialment la 

meitat oriental, permetent el pas entre portes. És de planta circular, amb un diàmetre entorn 

els 140 cm i amb una fondària de 104 cm (UE 1112). Contenia quatre estrats de rebliment 

amb gran quantitat de fragments de ceràmica de cuina (UE 1105, 1110 i 1111). El darrer 

dels estrats de rebliment sobresurt de fossa i cobreix el sòl d‟ocupació. Retallant aquest 

estrat s‟hi excavà una petita fossa el·líptica (UE 1104), arran del mur UE 2051, per dipositari 

una inhumació perinatal (UE 1100i, Tomba 12). Correspon a un individu de sexe 

indeterminat i d‟edat compresa entre el naixement i els 3 mesos. Cobrint la tomba i la resta 

de l‟àmbit s‟ha identificat un nivell de circulació (UE 1082) i a sobre d‟aquest un estrat 

d‟amortització i enderroc, amb abundants fragments de material constructiu (UE 1081), 

sobre el qual s‟assenta la solera de llar UE 1075. 

 

ÀMBIT 10: 

Habitació de planta pentagonal, amb el sector sud-est rectangular i el terç nord-oest 

rectangular, amb el vèrtex a l‟oest, de característiques probablement idèntiques amb l‟Àmbit 

18. S‟ubica al sud-oest del departament entre els àmbits 9 (nord-oest), 11 (nord-est), 12 

(sud-est) i l‟exterior de l‟edifici, no excavat. És delimitat pels murs UE 2052 (Àmbit 9), 2049 

(Àmbit 11), 2050 (Àmbit 12), 2001 (façana sud-oest) i 2002 (façana sud). Ocupa un espai de 

17 m2 que ha estat excavat al complet. L‟accés a l‟habitació es realitza a través de la porta 

amb l‟Àmbit 11, UE 2065, que ja ha estat exposada. 

En l‟àmbit s‟hi ha localitzat únicament restes corresponents a l‟ocupació tardana, quan fou 

destinat a cella vinaria mitjançant la instal·lació de diverses dolia en fosses excavades al 

subsòl, fosses que s‟han localitzat reblertes de deixalles, sense cap de les tenalles. Es tracta 

de fosses profundes per l‟enterrament complet de les dolia, moltes d‟elles sobreposades i 

seccionant-se unes a les altres, circumstància que denota un ús reiterat del mateix espai. A 

excepció d‟un espai al sector occidental i de la zona d‟accés a l‟àmbit, s‟ha localitzat fosses 

en tota l‟habitació. Segons el resultat de l‟excavació podem estimar que es tracta d‟un total 

de 8 fosses de característiques similars, totes elles de planta aproximadament circular, amb 

diàmetres compresos entre 110 i 140 cm i profunditats entre 109 i 159 cm (UE 1108, 1113, 

1207, 1208, 1228, 1234, 1238 i 1239). Els rebliments de les fosses eren similars, de 

composició heterogènia destacant abundants bossades de cendres, carbons i d‟argila 

rubefactada. Únicament el rebliment de la fossa UE 1108, a l‟extrem occidental de l‟àmbit, 

on entre el rebliment s‟hi ha localitzat la deposició d‟un ovicàprid (UE 1230).En el rebliment 

UE 1232, unitat en la que s‟ha unificat el resultat de l‟excavació del sediment del fons de 

diverses fosses que es seccionen, s‟ha localitzat diversos fragments d‟un plat de T.S. 

Africana D forma Atlante TAV XL,9/L amb. 55B, tipus que es data d‟inicis del segle VI. 

L‟estratigrafia de l‟àmbit es completa amb un nivell de circulació i amortització general de 

l‟àmbit (UE 1106), amb abundants restes de combustió, un estrat d‟enderroc amb 
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nombroses restes de material constructiu (UE 1094) i un darrer estrat d‟amortització final, 

argilós i amb algunes restes de material constructiu (UE 1083). 
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2.7.4.  Descripció de l‟actual edifici de protecció  

 

Gran part del monument de Can Ferrerons va ser integrat l’any 2002, (veure text introductiu 

text punt 2.7) en un edifici de nova construcció i  bastit expressament per a la conservació, 

protecció i futura museïtzació de les restes arqueològiques, avui ja consolidades del 

jaciment Romà.  

 

  
Imatge de l‟accés a l‟edifici i de l‟interior del Museu Romà de Premià de Mar. Font: premiademar.cat 

 

A causa de la problemàtica sorgida arran del descobriment de les restes l’any 2000, 

durant l‟execució de la reforma urbanística de l‟Horta Farrerons i dels acords que assoliren 

les administracions implicades, el recinte actual no integra la totalitat de l‟edifici octagonal, 

sinó aproximadament 550 m2  mentre que la resta del total de 735 m2, (185m2) romanen per 

excavar en els àmbits  dels extrems sud i est, al subsòl de la via pública.  

És  en aquesta part  és on cal intervenir-hi per tal de poder mostrar a les generacions 

presents i futures la planta completa d‟aquesta singular construcció octogonal.  

 

El recinte actual de delimitació i protecció va ser  projectat per l‟arquitecte Albert 

Puigdomènech3   i executat d‟acord amb les indicacions de l‟arqueòleg i director de les 

excavacions Josep Font,  amb l‟objecte de respectar al màxim possible les característiques 

constructives i materials de les restes arqueològiques, tot  permeten en el futur una correcta 

museïtzació. 

 

2.7.5. Els condicionants del projecte i edifici construït  

 

Els criteris de caràcter general  del projecte de intervenció per a la delimitació i protecció de 

les restes arqueològiques aparegudes, es van haver de subjugar als condicionants del 

projecte urbanístic aprovat, el qual requeria necessàriament i, de forma inexcusable, la 

construcció de les edificacions i infraestructures següents:  

  

                                                 

3  Albert Puigdomènech (1944-2004). Sense el seu interès i capacitat de persuasió, el terç est de l’edifici 

octagonal no hauria estat inclòs en l’actual recinte ni, per tant, excavat. 
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 Locals comercials en edificació lineal i en planta baixa.  

 Aparcament  de vehicles en planta soterrani, per tal de resoldre l‟increment de la 

mobilitat de vehicles produïda pel nou assentament d‟habitatges i de locals comercials. 

 Rampa d‟accés al nou aparcament construït en planta soterrani, generant una nova 

servitud de pas a nivell de l‟espai urbà i materialitzada com a càrrega en el conveni 

urbanístic signat entre Ajuntament i promotora de la nova actuació residencial i 

comercial. 

 

 
Imatge dels locals comercials (edificació lineal) en planta baixa. Març 2016. Font: google.com 

 

 
Imatge aèria de l‟entorn del Museu Romà. Ubicació aproximada de l‟aparcament en planta soterrani.  

Font: google.com 
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Nova servitud de pas a nivell de l‟espai urbà, degut a l‟accés a l‟aparcament construït en planta soterrani. 

Març 2016. Font: google.com 

 

2.7.6. Concepció i disseny del projecte construït 

  

Malgrat aquestes limitacions i condicionants, el recinte i nou edifici de protecció, fou 

dissenyat de forma sòbria, i on cal destacar en especial, la situació dels pilars de suport de 

la nova llosa de la coberta de formigó, situats estratègicament en funció de les  pròpies 

necessitats de delimitar el recinte del jaciment, així com del respecte a les restes 

arqueològiques de l‟edifici octagonal romà. 

 

La presència d‟aquests pilars no destorba ni pertorba la contemplació de les restes romanes 

del conjunt arqueològic, circumstància aquesta poc habitual en espais d‟aquestes 

característiques.  

 
Secció del nou edifici de protecció. Font: Ajuntament de Premià de Mar. 

 

  
Imatges de l‟interior. S‟observen els pilars de l‟edifici de protecció en relació al jaciment. 

Font: GAA.SLP. 17/07/2017 
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Els murs de delimitació del jaciment arqueològic, foren construïts                                                                 

mitjançant pantalles de formigó armat per a conformar un espai de 735 m2, 

aproximadament.  

 
Secció del nou edifici de protecció. Font: Ajuntament de Premià de Mar. 

 

 
Imatge de l‟interior. Al fons, els murs de delimitació del jaciment, construïts mitjançant pantalles de formigó armat. 

Font: GAA.SLP. 17/07/2017 

 

   
Imatges durant el procés d‟execució dels murs de formigó armat.  

Font: Pla Director de l‟edifici octagonal romà de l‟Horta Farrerons. 
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Al sector del propigneum s‟hi va preveure un petit espai lliure per a la reproducció de 

diverses restes i un corredor de pas cap a l‟accés exterior.  

 

La cota superior dels fonaments va ser plantejada a partir dels nivells de la seqüència 

estratigràfica arqueològica, tot pensant en la futura museïtzació i formació dels nivells de 

circulació més adients. 

 

L’accés al recinte subterrani es va dissenyar mitjançant una rampa de tres trams que 

salvava  el desnivell existent entre la cota de l‟espai urbà exterior i el nivell del jaciment situat 

a la cota -5,09mts. aproximadament, alhora que pensada com un recorregut en el temps 

fins a l’època romana.  

   

   
Imatges de l‟accés a l‟edifici a través de les rampes. Foto: GAA.SLP. 17/07/2017 

 

 

L‟arrencada de la rampa dóna lloc a un petit recinte a nivell de la cota de l‟espai urbà i a 

planta carrer, que constitueix l‟àrea d’accés i recepció de visitants al jaciment romà. 

 

   
Imatge de la cota d‟accés interior de l‟edifici. Foto: GAA.SLP. 17/07/2017 

 

El volum del nou recinte d’accés, és una estructura molt lleugera pensada per a la 

instal·lació de vidrieres com a tancament de tots els panys laterals, malgrat que a l‟actualitat 

les obertures dissenyades inicialment resten tapiades amb maons ceràmics.  
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Imatge del volum exterior del nou recinte d‟accés al Museu Romà. Font: Wikipedia.org 

 

 

En conjunt de l‟edifici és mancat d‟acabats i d‟instal·lacions a excepció d‟una mínima 

instal·lació elèctrica i il·luminació  bàsica.  

 

L’any 2010 es va col·locar una passarel·la amb paviment de vidre i de relliga metàl·lica, que 

continuava la d‟accés des del carrer, i permetia al visitant entrar al jaciment fins a l‟espai 

octagonal central. L‟espai configurat per l‟octògon central estava tapat amb geotèxtil i cobert 

d‟una capa de sauló, per tal d‟unificar el nivell del sòl i permetre-hi la circulació sense 

barreres arquitectòniques.  

Aquestes actuacions van ser possibles gràcies als ajuts econòmics de la Diputació de 

Barcelona. 

 

En posterioritat l‟edifici va ser acondiciat per a les visites, tot efectuant-hi una neteja, estudi 

de paraments i diverses consolidacions, sobretot en els revestiments d‟estuc de morter de 

calç.  

  
Imatges de l‟espai octagonal central. Foto: GAA.SLP. 17/07/2017. 
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L‟edifici del nou Museu Romà de Premià de Mar, va ser obert al públic el 15 de març de 

2015. 

 

  
Cartell de la II Festa Romana (segon aniversari de la inauguració del Museu Romà).  

Font: Ajuntament de Premià de Mar. 

 

 

2.7.7. Quantificació de les superfícies 

En aquest punt, es presenta la taula resum de les superfícies útils i construïdes de l‟estat 

actual de l‟edifici, en el Projecte bàsic i d’execució lliurat el novembre de 2017. 

 

ESPAI SUPERFÍCIE ÚTIL (m2) 

Planta carrer. Nivell +0.00 58,00 m2 

Planta jaciment. Nivell -4.39 702,51 m2 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 760,51 m2 

 

ESPAI SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA (m2) 

Planta carrer. Nivell +0.00 104,98 m2 

Planta jaciment. Nivell -4.39 887,82 m2 

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 992,80 m2 
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3. LA PROPOSTA D‟INTERVENCIÓ PROJECTE MODIFICAT  

3.1. L‟ESTAT ACTUAL. NECESSITAT DE L‟ACTUACIÓ  

 

Com ja s‟ha comentat anteriorment, els resultats obtinguts de la prospecció arqueològica no 

agressiva de la tomografia elèctrica no van ser concloents, amb al qual cosa els dubtes que 

planteja l‟existència de possibles restes arqueològiques més enllà dels límits hipotètics de 

l‟edifici octogonal, i sobretot en l‟àmbit de la portalada de migdia, fan del tot necessari la 

modificació del projecte bàsic i d‟execució d‟Ampliació del Museu romà de Premià de Mar, 

lliurat el novembre de 2017 i aprovat en data de 25 d‟abril de 2018, amb l‟objecte de 

modificar el sistema constructiu executat de murs pantalla per un nou sistema constructiu  

de murs prefabricats, amb l‟objectiu principal de preservar i protegir les restes 

arqueològiques  a descolgar i dins dels àmbits d‟intervenció del Museu romà declarat Bé 

Cultural d‟Interès Nacional (BCIN). 

 

La principal problemàtica que plantejava el sistema constructiu proposat en el Projecte bàsic 

i d‟execució del novembre de 2017, és el procés constructiu dels murs pantalla. La 

construcció d‟aquests murs, amb bivalva i amb injecció de formigó i lloids bentonítics per a 

cohesionar els terres, comporta la inevitable afectació i agressió sense possible recuperació 

de tot allò que puguin trobar, ja es tracti de l‟estratigrafia com de restes constructives 

arqueològiques, atès que durant llur execució, és del tot impossible dur a terme un 

seguiment  i control per tal d‟aturar els treballs si hi ha afectació sobre el patrimoni històric i 

arqueològic. No es pot tenir la certesa absoluta que no hi hagi alguna estructura que 

sobresurti d‟aquesta planta hipotètica, especialment tenint en compte que l‟accés a l‟edifici 

no s‟ha localitzat encara. 

 

És per aquest motiu, que és fa del tot necessari un nou sistema constructiu menys agressiu 

amb les possibles restes arqueològiques, procedint primerament a l‟excavació de terres en 

extensió per descobrir possibles restes fora dels límits dels murs romans existents.  

 

Durant el transcurs de les presents obres, iniciades el passat 31 de juliol de 2018, s‟ha pogut 

verificar que la forma d‟excavar a cel obert és viable, ja que els sondejos geotècnics  

executats així ho indiquen i es podrien deixar uns talussos adequats fins arribar a la cota 

inferior de la pròpia fonamentació de les restes romanes que es troben entre 3‟50, 4,00 i 

6,00mts per sota de la cota actual dels carrers i/o plaça.  

 

L‟àrea d‟excavació a executar a cel obert, seria una mica més gran respecte als hipotètics 

límits de l„edifici octogonal que delimitaran els nous murs prefabricats de formigó, atesa les 

dimensions de la seva sabata excèntrica per estabilitzar la bolcada, alhora que per la seva 

col·locació. Posteriorment, es procediria a col·locar les lloses prefabricades de protecció 

com a tancament superior i com a coberta de protecció del jaciment de l‟ampliació del 

museu romà de la Fase I, a l‟espera de procedir i de forma continuada, amb l‟execució de la 

Fase II. 
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3.2. ELS OBJECTIUS DE CARÀCTER GENERAL 

Els objectius de caràcter general que persegueix la modificació del Projecte bàsic i 

d‟execució de l‟Ampliació del museu romà de Premià de Mar, no s‟aparten de l‟objecte i 

finalitat del projecte redactat lliurat el novembre de 2017, així que les modificacions es poden 

considerar no substancials, atès que els canvis constructius dels murs pantalla i de la llosa 

de protecció, no modifiquen l‟objecte fonamental del projecte, alhora que faciliten l‟excavació 

en extensió, la consolidació de les restes aparegudes, la conservació, manteniment i 

protecció.  

Els objectius són els següents:  

 Protegir i preservar el patrimoni històric i arqueològic del jaciment romà.  

 Protegir i preservar les possibles restes arqueològiques que van més enllà dels límits 

hipotètics de l‟edifici octogonal romà. 

 Modificar la solució constructiva plantejada en el projecte bàsic i d‟execució del 

novembre de 2017, per una nova solució constructiva prefabricada més respectuosa 

amb el manteniment i conservació de les possibles restes arqueològiques a 

descolgar i que poden sorgir al marge de la hipòtesis quan a situació de les traces de 

la planta octogonal.  

 

3.3. ELS CONDICIONANTS DE PARTIDA 

Abans però, d‟abordar la concepció i disseny de la intervenció, caldrà tenir en compte els  

condicionants següents: 

De conformitat amb l‟article 242.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic: 

 “Quan el director facultatiu de l’obra consideri necessària una modificació del projecte 

 i es compleixin els requisits que aquest efecte regula aquesta Llei, ha de sol·licitar a 

 l’òrgan de contractació autorització per iniciar l’expedient corresponent que es 

 substanciarà amb les següents actuacions: 

 

a)  Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica de la mateixa. 

b) Audiència del contractista i del redactor del projecte, termini mínim de tres dies. 

c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com dels gestos 

complementaris precisos. 

 

No obstant, no tindran la consideració de modificacions: 

 

i. L’excés d’amidaments, entenent com a tal, la variació que durant la correcta 

execució de l’obra es produeixi exclusivament en el número d’unitats realment 

executades sobre les previstes en els amidaments del projecte, sempre que 

globalment no representin un increment del pressupost superior al 10% del 
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preu del contracte inicial. Aquest excés d’amidaments serà plasmat en la 

certificació final d’obra. 

ii. La inclusió de nous preus, fixats contradictòriament pels procediments 

establerts en aquesta llei i en les seves normes de desenvolupament, sempre 

i quan no suposi un increment del preu global del contracte ni afecti a unitats 

d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 3% del pressupost primitiu del 

mateix. 

 

 En relació a la primera modificació, hi ha un augment d‟amidament de 

l‟excavació de terres, com a  conseqüència de les dimensions de la sabates 

dels murs prefabricats, però que no supera el 10% d‟increment respecte 

l‟amidament del projecte inicial. 

 

 En relació a la segona condició, hi ha dos nous preus contradictoris, relatius 

als murs prefabricats de delimitació del jaciment i a les plaques alveolars de 

la coberta, però que no modifiquen el pressupost inicial de contracta contingut 

en el projecte aprovat en data de 25/04/2018. 

 

3.4. CRITERIS D‟INTERVENC IÓ DE CARÀCTER GENERAL 

Els criteris d‟intervenció de caràcter general continguts en el present projecte modificat,  

s‟encaminen a donar compliment a l‟objecte bàsic del projecte inicialment aprovat i 

contemplat per l‟Ajuntament de Premià de Mar, en el sentit d‟aprofundir en el coneixement 

exhaustiu de les restes arqueològiques encara pendents d‟excavar i poder completar els 

treballs de documentació i investigació iniciats l‟any 2000 en la primera fase de recerca i 

excavació arqueològica en extensió del jaciment romà. 

Els criteris d‟intervenció de caràcter general són els següents: 

 Plantejar un ordre d'execució de les actuacions programades, de tal manera que es 

pugui dur a terme amb la major rapidesa i amb el rigor tècnic que exigeix una 

intervenció d‟aquesta envergadura. 

 Millorar el coneixement del jaciment, encaminant els esforços a resoldre aquelles  

llacunes de coneixement en aquelles àrees més deficitàries, com pot ser el sector de 

migdia. En procés. 

 Netejar, consolidar i restaurar les noves estructures arqueològiques descolgades en 

els sectors de llevant i migdia de l‟edifici octogonal. En procés. 

 Evitar moviments de terres en contacte amb la fonamentació dels murs romans 

durant les excavacions arqueològiques. En procés. 

 Excavar el volum de terres necessari a l‟entorn del perímetre de l‟edifici octogonal, 

per tal de poder col·locar adequadament, i amb el suport de la infraestructura 

necessària, els diferents mòduls de murs prefabricats de formigó. Preveure un talús 

en l‟extrem excavat per tal de facilitar la instal·lació dels murs prefabricats.  
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 Tenir en compte els futurs passos de portes i sobrecàrregues d‟ús de la futura 

coberta de protecció dels àmbits d‟ampliació del Museu Romà a contemplar en el 

projecte de la FASE II, i com a suport a la museïtzació i visita pública. 

 Plantejar un apuntalament preventiu de la llosa actual, en el seu extrem i en contacte 

amb la pantalla actual, per tal de poder centrar la nova estructura vertical de pilars i 

suport de jàsseres per tal de procedir a l‟estintolament ja previst en el projecte de la 

FASE I.  

 Plantejar les jàsseres d'acer HEB-450 per a recolzament de la llosa preexistent, 

substitució de les pantalles actuals, alhora que rebre el recolzament de les noves 

plaques alveolars de coberta.  

 Preveure la correcta disposició de les plaques alveolars, embegudes en les bigues 

HEB-450 i recolzades sobre el coronament dels murs prefabricats emplaçats a 

2,00mts del perímetre dels murs exteriors de l‟edifici octogonal.  

 

3.5. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA D‟INTERVENCIÓ 

La proposta d‟intervenció es basa en modificar les actuacions programades del sistema 

constructiu plantejat en el Projecte bàsic i d‟execució d‟Ampliació del museu romà de Premià 

de Mar, lliurat el novembre de 2017, per unes noves actuacions que plantegin un nou 

sistema constructiu prefabricat més respectuós amb les possibles restes arqueolòqiques 

encara per descobrir i més enllà dels límits hipotètics de l‟edifici octogonal. 

LA NOVA ALTERNATIVA 

Si, en el projecte original es plantejava realitzar un sistema constructiu a base de murs 

pantalla i llosa de protecció in situ i posteriorment l‟excavació arqueològica, l‟alternativa que 

ara es proposa en el present projecte modificat, consisteix primerament, en realitzar 

l‟excavació arqueològica en extensió de les restes de l‟edifici octagonal i, posteriorment, 

col·locar el nou sistema constructiu prefabricat a base de murs prefabricats de formigó i 

plaques alveolars en la coberta  de protecció. 

Aquest nou plantejament de construcció presenta més avantatges respecte al projecte 

inicial, des del punt de vista de protecció del patrimoni arqueològic i de la recerca 

arqueològica. Com ja s‟ha comentat anteriorment, quan es va realitzar la prospecció 

arqueològica amb tomografia elèctrica per tal d‟intentar detectar possibles estructures més 

enllà dels límits hipotètics de l‟edifici octagonal i que poguessin esdevenir afectades pels 

murs pantalla previstos, els resultats no van ser concloents. 

En el cas que aquestes restes arqueològiques fossin presents, serien seccionades pels 

murs pantalla programats en el projecte del novembre de 2017. En canvi, si es procedís a 

l‟excavació arqueològica prèvia, es podria tenir la certesa sobre l‟afectació o no d‟estructures 

arqueològiques i els murs prefabricats es podrien adaptar per no malmetre-les. Fins i tot, es 

podria, en cas necessari, replantejar el perímetre del nou deambulatori i edifici del museu.  APROVACIÓ
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3.6. QUANTIFICACIÓ DE LES SUPERFÍCIES 

En aquest punt, es presenta la taula resum de les superfícies útils i construïdes de la 

proposta d‟intervenció del Projecte bàsic i d’execució lliurat el novembre de 2017.  

ESPAI SUPERFÍCIE ÚTIL (m2) 

Planta carrer. Nivell +0.00 58,00 m2 

Planta jaciment. Nivell -4.39 918,87 m2 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 976,87 m2 

 

ESPAI SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA (m2) 

Planta carrer. Nivell +0.00 104,98 m2 

Planta jaciment. Nivell -4.39 1.155,70 m2 

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 1.260,68 m2 

 

En aquest altre punt, es presenta la taula resum de les superfícies útils i construïdes de la 

proposta d‟intervenció del present Projecte modificat de la FASE I. Les mínimes 

diferències de superfícies que s'aprecien respecte al projecte de novembre de 2017, són 

conseqüència del reajustament del plantejament topogràfic realitzat una vegada 

començades les obres. El mateix succeeix amb els nivells del jaciment romà (veure 

topogràfic annex a aquesta memòria). 

ESPAI SUPERFÍCIE ÚTIL (m2) 

Planta carrer. Nivell +0.00 60,92 m2 

Planta jaciment. Nivell -5.09 910,55 m2 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 971,47 m2 

 

ESPAI SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA (m2) 

Planta carrer. Nivell +0.00 104,33 m2 

Planta jaciment. Nivell -5.09 1.110,45 m2 

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 1.214,78 m2 
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3.7. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS PROGRAMADES 

Les tres úniques actuacions que es modifiquen i que queden contemplades en el 

present projecte modificat, són les següents:   

 Excavació de terres en extensió (substitueix partida 03.01.01) 

Excavació de terres en extensió amb mitjans manuals i mecànics (maquinària petita 

tipus bobcat o similar) en l‟àmbit definit entre la pantalla preexistent de delimitació del 

museu fins els límits de la nova fonamentació dels murs prefabricats perimetrals. 

Excavació en extensió i en una alçada de 4,72mts aproximadament. Control i 

seguiment arqueològic. Mà d‟obra, material, mitjans auxiliars i maquinària de suport a 

base de màquina petita i giratòria.  

*Increment d‟amidament: Hi ha un increment de moviment i excavació de terres en 

l‟àmbit d‟intervenció, ja que el nou sistema constructiu de murs prefabricats requereix 

de més espai per a la instal·lació dels mòduls de mur degut a la seva sabata 

excèntrica. 

 Càrrega manual i/o màquina de runa sobre camió 10/12Tn (substitueix partida 

03.01.02) 

Càrrega manual i/o mecànica de terres provinents de l'excavació sobre 

contenidor/patera (entre 5-9m³ per patera en funció del tipus). Utilització de màquina 

petita tipus bobcat o similar i altra de complementària tipus giratòria de 3/5Tn per 

extracció de terres i  desplaçament de les  terres per a l'interior de l'obra i/o sobre 

camió de 10/12Tn per a posterior transport a l'abocador. 

 * Increment d‟amidament: Augmenta el volum de terres en base a la partida anterior.  

 Transport de runa a l’abocador amb camió 10/12Tn (substitueix partida 03.01.03) 

Càrrega de contenidor/patera (entre 5-9m³ per patera en funció del tipus) sobre 

camió i transport a l'abocador municipal autoritzat amb camió tipus banyera de 

10/12Tn. 

 * Increment d‟amidament: Augmenta el volum de terres en base a la partida anterior. 

 Murs prefabricats de formigó armat (substitueix partida 02.01.01) 

Subministrament i col·locació de murs prefabricats de formigó armat, realitzat amb 

formigó HA-40/ac/12/IIa, en forma de “L” de 4,00mts d‟alçada i 2,40mts de base. La 

secció vertical del mur de dimensions i geometria variable, adequada a l‟esforç a 

resistir, varia d‟un gruix a la base de 0,76cm fins a un coronament de 28cm. Pel que 

fa a la fonamentació excèntrica, té una longitud de 2,00mts, un gruix de 25cm i taló-

riostra de formigó armat executat  in-situ i per l‟intradós dels murs, de dimensions  

40x25cm per lligar  la base de tots els mòduls prefabricats  i pel   seu intradós. Els 

murs estan disposats en geometria de costats formant un octògon concèntric a 

l‟octògon de l‟edifici romà, en mòduls de 2,00mts d‟amplada en la seva majoria, a 

excepció dels mòduls cantoners de mida variable.  
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Execució de l‟actuació tenint en compte el condicionant de les preexistències dels 

murs històrics que completaran l‟edifici octogonal, a fi de no malmetre les restes 

arqueològiques romanes. Tenir en compte les futures obertures de la FASE II, que 

connectaran el deambulatori amb la nova ampliació  amb espais al servei dels usos 

del museu.  

Elaboració de murs prefabricats al taller industrial, i muntatge i col·locació en obra. 

Inclús grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d‟elevació de 80T i 

27mts d‟alçada màxima de treball. (Veure plànols de detalls d‟especejament dels 

mòduls del murs prefabricats). Mà d‟obra, material i mitjans auxiliars.  

*Aquests murs s‟han dimensionat tenint en compte que en la primera fase del 

projecte serviran de suport del nou forjat de plaques alveolars alhora que de 

contenció de terres, i que en la segona fase s‟excavaran les terres adjacents per tal 

de recolzar un segon forjat de plaques alveolars i com a coberta dels nous espais 

funcionals. (Veure càlculs dels murs prefabricats en la documentació annexa de la 

memòria).  
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Característiques materials dels murs prefabricats: 

o Murs prefabricats: HA-40/ac/12/IIa 

o Acer armadures: B 500 SD/ B 500 T 

o Ciment per fonamentació: segons EHE – 08 

o Mur prefabricat: ciment I-52,5 R 

 

 Capa de formigó de neteja e=10cm com base de fonamentació dels murs 

prefabricats (substitueix partida 02.01.02) 

Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació dels murs 

prefabricats, de 10 cm d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i 

abocament des de camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada. 

 

 Llosa de plaques alveolars prefabricades de formigó pretesat 25+10 (substitueix 

partida 04.03.01) 

Subministrament i col·locació de llosa prefabricada, realitzada a base plaques 

alveolars de formigó pretesat, de 25 cm de cantell i 120 cm d‟amplada, col·locades a  

4,00mts d‟alçada respecte el nivell del soterrani, i recolzades directament a l‟interior 

de les bigues HEB-450 d‟estintolament de les pantalles desmuntades, per una banda 

i sobre el coronament dels murs prefabricats per l‟altra. Llargades de plaques 

alveolars de geometria futures obertures de geometria circular i diàmetre 60cm com a 

màxim, (llum zenital) i amb disposició prevista en els plànols de detall de projecte. 

Inclús grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d‟elevació de 30T i 

27mts d‟alçada màxima de treball. Mà d‟obra, material i mitjans auxiliars de 

maquinària per a la instal·lació in situ i maquinària especial de tallar per a 

geomètriques variables i perforar per obertures circulars per a futura il·luminació 

vertical. (Veure plànols especejament de llosa prefabricada). 

 *Les lloses prefabricades o alveolars s‟han dimensionat tenint en compte les 

 sobrecàrregues d‟ús depenent si està sota plaça (carrer Enric Granados) o sota 

 carrer (carrer Vil·la Romana),  i la geometria variable que oscil·la entre 1,20mts i    

 8,00mts. Capa de compressió de formigó armat de 10cm a la part superior de la 

 llosa. Pes de 3,87kN/ml per placa. Plaques dissenyades per una sobrecàrrega d‟ús 

 de 1.000kg/m² sota plaça i de 2.000kg/m² sota carrer. Construcció de plaques 

 alveolars a taller industrial, i talls en angle, muntatge i col·locació en obra. (Veure 

 càlculs de la llosa en la documentació annexa de la memòria). 

Previsió de càrregues i  sobrecàrregues:  

o Carrer Enric Granados: 

 Càrregues permanents en plaça: 375 kg/m² 
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 Sobrecàrrega d‟ús en plaça: 1.000 kg/m² 

o Carrer Vil·la romana (antic carrer Santiago Rosiñol): 

  Càrregues permanent en carrer: 306 kg/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  Sobrecàrrega d‟ús en carrer: 2.000 kg/m² 

 

 

 

3.8. TERMINIS D‟EXECUCIÓ 

El termini màxim de les actuacions programades es fixa en 8 mesos com a màxim, i a partir 

de la data de l‟adjudicació (31/07/2018-31/03/2019). 

 

3.9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA 

Atenent al tipus d‟intervenció, la importància del monument per a la població, comarca i  

país; el nivell de protecció del monument com a Bé Cultural d‟Interès Nacional, BCIN, i el 

pressupost d‟execució material previst (PEM: 421.034,37€), es proposa que l‟empresa 

adjudicatària disposi d‟acreditada experiència en intervenció en el patrimoni històrico-

arquitectònic i arqueològic.   

Les condicions específiques requerides a l‟empresa adjudicatària i ja fixades en el programa 

FEDER 2014-2020, de juny de 2016, contemplen disposar de la classificació  K-7 E, segons 

el RELI de la Generalitat de Catalunya, a fi d‟acreditar el màxim rigor tècnic i científic en la 

execució de les obres, al mateix temps que la solvència econòmica necessària per a dur a 

terme la intervenció que es programa en e present projecte modificat.  
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3.10. RESUM DE PRESSUPOST. EXECUCIÓ 2018 

CAPÍTOL I. Treballs previs i auxiliars                           50.709,73 €   

FASE 0. Implantació d‟obra. Treballs previs i auxiliars 11.157,92 €       

FASE I. Desmuntatges i enderrocs 21.502,17 €      

FASE II. Excavació i moviment de terres. Serveis urbans       13.753,39 €    

FASE III. Modificació i desplaçament de serveis urbans afectats 2.596,61 €   

Gestió de residus 725,93 € 

Seguretat i salut 973,71 € 

CAPÍTOL II. Murs de delimitació exterior restes arqueològiques                     96.500,52 € 

FASE IV. Murs prefabricats de formigó armat. Infraestructura protecció 91.269,22 €    

Gestió de residus 1.734,75 € 

Control de qualitat 1.176,14 €  

Seguretat i salut 2.320,41 € 

CAPÍTOL III. Prospecció, exploració física i recerca arqueològica                111.405,77 € 

FASE V. Excavació arqueològica en extensió. Moviment de terres 84.267,51 €    

FASE VI. Neteja i consolidació de restes arqueològiques 18.404,88 €    

FASE VII. Analítiques 5.124,53 €    

Gestió de residus 1.195,94 € 

Control de qualitat 809,90 €  

Seguretat i salut 1.603,01 € 

CAPÍTOL IV. Infraestructura vertical i horitzontal de protecció                      132.763,06 € 

FASE VIII. Apuntalament i desmuntatge de l‟actual pantalla de protecció 60.148,72 €    

FASE IX. Estintolament de llosa de protecció existent 49.333,88 €    

FASE X. Nova llosa prefabricada de protecció jaciment arqueològic 17.714,68 €    

Gestió de residus 1.843,42 € 

Control de qualitat 1.249,42 €  

Seguretat i salut 2.472,94 € 

CAPÍTOL V. Instal·lacions i acabats. Restitució mobiliari urbà              29.655,29 € 

FASE XI. Acabats interiors i instal·lacions 4.665,59 €    

FASE XII. Acabats exteriors i instal·lacions. Restitució mobiliari urbà 15.507,55 €    

FASE XIII. Equips i maquinària de suport i intervenció 7.304,40 €    

Gestió de residus 449,79 € 

Control de qualitat 1.125,21 €  

Seguretat i salut 602,75 € 

 

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL, P.E.M.                     421.034,37 €  
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TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL, P.E.M.                     421.034,37 €  

Despeses generals 13%                                            54.734,47 € 

Benefici industrial    6%                                            25.262,06 € 

TOTAL PEC SENSE IVA                                           501.030,90 €  

I.V.A.  21%                                                          105.216,49 € 

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE, P.E.C.        606.247,39 € 

 

El pressupost d‟execució per contracte, PEC, ascendeix a la quantitat de SIS-CENTS SIS 
MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS, AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (606.247,39€)  
 

Barcelona,  30 de novembre de 2018 

Vist-i-plau   L‟arquitecte 

 
 
 
 

Josep Maria Fabregat Estragues                             Xavier Guitart i Tarrés 

Ajuntament de Premià de Mar                              Guitart Arquitectura i Ass. SLP 
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4. COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC 

4.1. DB-SE. SEGURETAT ESTRUCTURAL 

Aquest apartat remet a la memòria del Projecte bàsic i d‟execució de l‟Ampliació del Museu 

romà – Fase I, lliurat el novembre de 2017 i aprovat definitivament el 25 d‟abril de 2018. 

4.2. DB-SI. SEGURETAT EN CAS D‟INCENDI  

Aquest apartat remet a la memòria del Projecte bàsic i d‟execució de l‟Ampliació del Museu 

romà – Fase I, lliurat el novembre de 2017 i aprovat definitivament el 25 d‟abril de 2018. 

4.3. DB-SUA. SEGURETAT D‟UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT  

Aquest apartat remet a la memòria del Projecte bàsic i d‟execució de l‟Ampliació del Museu 

romà – Fase I, lliurat el novembre de 2017 i aprovat definitivament el 25 d‟abril de 2018. 

4.4. DB-HS.    SALUBRITAT 

Aquest apartat remet a la memòria del Projecte bàsic i d‟execució de l‟Ampliació del Museu 

romà – Fase I, lliurat el novembre de 2017 i aprovat definitivament el 25 d‟abril de 2018. 

4.5. DB-HR.    PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL 

Aquest apartat remet a la memòria del Projecte bàsic i d‟execució de l‟Ampliació del Museu 

romà – Fase I, lliurat el novembre de 2017 i aprovat definitivament el 25 d‟abril de 2018. 

4.6. DB-HE.    ESTALVI ENERGÈTIC 

Aquest apartat remet a la memòria del Projecte bàsic i d‟execució de l‟Ampliació del Museu 

romà – Fase I, lliurat el novembre de 2017 i aprovat definitivament el 25 d‟abril de 2018. 
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1. ESTUDI GEOTÈCNIC 
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GEOCAVI Estudis geotècnics 
C/Andreu Vidal,nº 45, 2 D 
Sant Adrià de Besòs 08930 
Móvil 609564843 
geocavi@colgeocat.org 
www.geocavi.com 

 
 
 
INFORME: 1311/2018 
CLIENT: RECOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ESTUDI GEOTÈCNIC  

REALITZACIÓ DE MUR DE CONTENCIÓ DEL MUSEU ROMÀ 

CARRER ENRIC GRANADOS Nº 115 

TERME MUNICIPAL DE PREMIÀ DE MAR 
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Estudi geotècnic. Premià de Mar 

 

 

 
 

ÍNDEX 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 

2. METODOLOGIA DE TREBALL 

3. SITUACIÓ GEOLÒGICA 

4. CARACTERITZACIÓ LITOLÒGICA 

5. HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA-PERMEABILITAT 

6. SISMICITAT 

7. EXPANSIVITAT I AGRESSIVITAT 

8. ESTABILITAT TALUSSOS 

9. FONAMENTACIONS 

 

 
ANNEXES 

 

ANNEX 1  CROQUIS SITUACIÓ 

ANNEX 2. TALL GEOLÒGIC 

ANNEX 3 SONDEIGS REALITZATS 

ANNEX 4..PENETROMETRES REALITZATS 

ANNEX 5  ASSAIG DE LABORATORI 

 

APROVACIÓ
 D

ECRET A
LC

ALD
IA

 2
1.

12
.1

8



GEOCAVI Estudis geotècnics 

 

Estudi geotècnic. Premià de Mar 

1.INTRODUCCIÓ 

 
 
A petició de RECOP es realitza el present informe geotècnic d’un solar on es pretén 

realitzar l'ampliació del museu romà mitjançant un mur de contenció, al carrer Enric 

Granados nº 115, al terme municipal de Premià de Mar. Segons informacions 

rebudes, el projecte contempla l'ampliació de la planta soterrani de l'edifici existent. 

  
 
L’objectiu d’aquest estudi és la descripció dels materials detectats a les excavacions 

i perforacions realitzades, i una recomanació respecte la tensió i assentament 

màxim admissible dels diferents nivells geotècnics detectats.  

 
 
En qualsevol cas, serà a criteri de l’autor del projecte l’elecció de la pressió 

admissible que consideri adequada en funció de les càrregues previstes al projecte i 

particularitats del mateix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situació àrea d’estudi 
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GEOCAVI Estudis geotècnics 

 

Estudi geotècnic. Premià de Mar 

 

2.METODOLOGIA DE TREBALL 

 

El 20, 28, 29, 30 i 31 d’agost de 2018, ens vam desplaçar a la parcel·la objecte 

d’estudi, amb l’objectiu de realitzar la campanya de reconeixement, que va consistir 

en: 

 
• Realització de 2 sondeigs amb testimoni continu. 

• Presa de mostres de sòl. 

• Realització de 15 assaigs SPT 

• Realització duna prospecció de penetració dinàmica tipus DPSH. 

• Inspecció d’afloraments existents a la parcel·la objecte d’estudi. 

 
La campanya de reconeixement s’ha realitzat segons les indicacions de l’apartat del 

CTE Documento Básico Seguridad Estructural Cimientos. 
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GEOCAVI Estudis geotècnics 

 

Estudi geotècnic. Premià de Mar 

Per tal de planificar la campanya de camp, s’han classificat el tipus de terreny i la 

construcció segons el CTE. 

 
Tipus de construcció 

Tipus  Descripció (1)                                                                                                                 
C-0  Construccions de menys de 4 plantes y superfície construïda inferior a 300 m2 

C-1  Altres construccions de menys de 4 plantes 

C-2  Construccions entre 4 y 10 plantes 

C-3  Construccions entre 11 a 20 plantes 

C-4  Conjunts monumentals o singulars, o de més de 20 plantes. 

(1)  En el còmput de plantes s'inclouen els soterranis. 

 

    Grup de terreny 

Grup   Descripció 

T-1   Terrenys favorables: aquells amb poca variabilitat, i als que la pràctica  

  habitual a  la zona és de fonamentació directa  mitjançant elements aïllats. 

T-2   Terrenys intermedis: els que presenten variabilitat, o que en la zona no  

  sempre es recorre a la mateixa solució de fonamentació, o als que es  

  pot suposar que tenen reblerts antròpics de certa rellevància, tot i que  

  probablement no superin els 3,0 m. 

T-3   Terrenys desfavorables: els que no poden classificar-se en cap del anteriors. 

  De forma especial es consideraran en aquest grup els següents terrenys: 

   a) Sòls expansius 

   b) Sòls col·lapsables 

   c) Sòls tous  

   d) Terrenys kàrstics en guixos o calcàries. 

   e) Terrenys variables en tant a composició i estat. 

   f) Reblerts antròpics amb espessors superiores a 3 m 

   g) Terrenys en zones susceptibles de patir esllavissades  

   h) Roques volcàniques en colades primes o amb cavitats  

   i) Terrenys amb desnivell superior a 15º 

   j) Sòls residuals 

   k) Terrenys de maresmes 
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GEOCAVI Estudis geotècnics 

 

Estudi geotècnic. Premià de Mar 

Per tant, amb dades de projecte i segons la geologia de la zona, s’ha optat per la 

realització de 2 sondeigs i 1 penetròmetre, complint les recomanacions donades al 

CTE cimentaciones.  

 

El solar presenta un pendent lleugerament ascendent respecte el carrer d'Enric 

Granados. L'execució dels treballs de camp descrits a la present memòria, s’han 

realitzat dins del recinte de l'àmbit de l'obra.  

 

El penetròmetre dinàmic utilitzat a l’estudi, de tipus DPSH, és un assaig que 

consisteix en la penetració d’un con metàl·lic normalitzat, junt amb el barnillatge, 

mitjançant el colpeig amb una maça de 63,5 Kg de pes des d’una alçada de  76 cm. 

La inca s’efectua en trams de 20 cm, denominant-se N20, al nombre de cops 

necessaris per a la penetració del con en el terreny de 20 cm de profunditat. La 

realització dels penetròmetres, i sondeigs van ser testificats i supervisats per un 

geòleg present en tot moment durant l'execució dels treballs.  

 

Del sondeigs es van pendre diverses mostres per analitzar. Al sondeig nº 1 del SPT 

realitzat a 3,5 metres de fondària i del sondeig nº 2 del SPT realitzat a 4,6 metres de 

fondària. Les mostres extretes van ser portades a laboratori (Acreditat per la 

Generalitat de Catalunya) per realitzar les següents analítiques: 

 
ASSAIG QUANTITAT 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge. UNE 103101:1995 
2 

Determinació dels límits d'Atterberg UNE 103103:1994 i UNE 

103104:1993 
2 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles. 

UNE 103202:1995 
2 

 
Els resultats de les analítiques es mostren al annex 5.  
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Estudi geotècnic. Premià de Mar 

 

3. SITUACIÓ GEOLÒGICA 

 

La zona estudiada es troba al domini septentrional de la Serralada Costanera Litoral, 

que s'estén d'ENE a WSW. L'origen dels materials es troba en l'ascensió de grans 

masses de magma durant la formació del massís catalanobalear, creat durant 

l'orogènia Herciniana. 

 

Els materials que conformen el sòcol paleozoic en aquesta zona son essencialment 

roques plutòniques del Carbonífer-Permià que constitueixen un gran batòlit que 

aflora de forma continuada al llarg de 52 Km paral·lelament a la costa. 

 

Damunt d’aquests materials s’hi troben dipòsits col·luvials i materials al·luvials molt 

més moderns, d’edat quaternària, producte de llur erosió i que han donat lloc  

dipòsits de sediments quaternaris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situació àrea d’estudi (Qpa: Plana al·luvial. Graves, sorres i lutites. Holocè superior.) 
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GEOCAVI Estudis geotècnics 

 

Estudi geotècnic. Premià de Mar 

 

4.CARACTERITZACIÓ LITOLÒGICA 

 
Dels resultats del sondeig realitzat, els penetròmetres dinàmics, i la inspecció 

d’afloraments, la descripció litològica dels materials detectats és la següent: 

 
Nivell 1: Reblert 

 
Nivell superficial de reblert format per un primer tram de formigó i sorres, seguit d'un 

tram més potent de llims sorrencs de color marró amb materials ceràmics i graves 

granítiques. Al final d'aquest nivell es detecta un tram amb llims sorrencs 

parcialment carbonatats i una major proporció de graves i materials ceràmics. 

Aquest nivell es detecta fins a una fondària de 5,3 metres al sondeig nº 1, 4,6 metres 

al sondeig nº 2 i 4,6 metres al penetròmetre nº 1. A les rases efectuades a la obra 

s'observa que el tall vertical d'aquest material es manté estable a curt termini. 

 
• Valor  N20 obtingut als penetròmetres dinàmics: de 8 a 35 cops. 

• Espessor màxim detectat: 5,3 metres al sondeig nº 1. 

 

D’aquest nivell es van realitzar diversos assaigs SPT a fondàries variables:  

➢ Al sondeig nº 1 es va realitzar un assaig SPT: a una fondària de 1,4 metres, 

donant un valor de N30 = 9 cops. 

➢ Al sondeig nº 1 es va realitzar un assaig SPT: a una fondària de 3,5 metres, 

donant un valor de N30 = 14 cops. 

➢ Al sondeig nº 1 es va realitzar un assaig SPT: a una fondària de 4,1 metres, 

donant un valor de N30 = 9 cops. 

➢ Al sondeig nº 2 es va realitzar un assaig SPT: a una fondària de 1,2 metres, 

donant un valor de N30 = 15 cops. 

➢ Al sondeig nº 2 es va realitzar un assaig SPT: a una fondària de 3 metres, 

donant un valor de N30 = 18 cops. 

➢ Al sondeig nº 2 es va realitzar un assaig SPT: a una fondària de 4 metres, 

donant un valor de N30 = 33 cops. 
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Detall d'aflorament existent a la zona d'estudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall SPT 1 al sondeig nº 1 APROVACIÓ
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Estudi geotècnic. Premià de Mar 

Nivell 2: Sorres quelcom llimoses  

 
Per sota del nivell anteriorment descrit es detecta aquest nivell format per un primer 

tram de sorres fines llimoses de color marró amb alguna grava dispersa, que passa 

progressivament a unes sorres mitjanes-gruixudes quelcom llimoses de color marró 

clar, amb una baixa compacitat. Finalment es detecta un tram de sorres mitjanes-

gruixudes amb matriu argilosa (zona de transició entre aquest nivell i el nivell 3). 

Aquest nivell es detecta fins a una fondària de 8,7 metres al sondeig nº 1, 9 metres 

al sondeig nº 2, i 8,6 metres al penetròmetre nº 1. 

 

• Valor  mig N20 obtingut als penetròmetres dinàmics: 16 cops. 

• Espessor màxim detectat: 4,4 metres al sondeig nº 2. 

 

D’aquest nivell es van realitzar diversos assaigs SPT a fondàries variables:  

➢ Al sondeig nº 1 es va realitzar un assaig SPT: a una fondària de 5,9 metres, 

donant un valor de N30 = 11 cops  

➢ Al sondeig nº 1 es va realitzar un assaig SPT: a una fondària de 6,5 metres, 

donant un valor de N30 = 15cops  

➢ Al sondeig nº 1 es va realitzar un assaig SPT: a una fondària de 8 metres, 

donant un valor de N30 = 15 cops  

➢ Al sondeig nº 2 es va realitzar un assaig SPT: a una fondària de 4,6 metres, 

donant un valor de N30 = 18 cops  

➢ Al sondeig nº 2 es va realitzar un assaig SPT: a una fondària de 6 metres, 

donant un valor de N30 = 19 cops  
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Estudi geotècnic. Premià de Mar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall SPT 5 al sondeig nº 2 

 

Nivell 3: Argiles 

 
Finalment, per sota del nivell anterior es detecta aquest nivell format per un primer 

tram d'argiles amb alguna sorra dispersa, seguit d'un segon tram d'argiles de color 

marró fosc. Presenta variacions a la proporció sorrenca. Aquest nivell es detecta fins 

a la màxima fondària assolida als assaigs realitzats: 12 metres als sondeigs nº 1 i nº 

2, i 15 metres al penetròmetre nº 1. 

 

• Espessor màxim detectat: 6,4 metres al penetròmetre nº 1. 

• Valor  mig N20 obtingut: 12 cops 
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Estudi geotècnic. Premià de Mar 

D’aquest nivell es van realitzar diversos assaigs SPT a fondàries variables:  

➢ Al sondeig nº 1 es va realitzar un assaig SPT: a una fondària de 8,6 metres, 

donant un valor de N30 = 18 cops  

➢ Al sondeig nº 1 es va realitzar un assaig SPT: a una fondària de 9,2 metres, 

donant un valor de N30 = 26 cops  

➢ Al sondeig nº 1 es va realitzar un assaig SPT: a una fondària de 9,8 metres, 

donant un valor de N30 = 33 cops  
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Estudi geotècnic. Premià de Mar 

 

5. HIDROLOGÍA SUBTERRÀNIA-PERMEABILITAT 

 

A la data de realització dels assaigs, no s’ha detectat el nivell freàtic a cap de les 

perforacions realitzades. 

 

El  grau d’impermeabilitat mínim exigit als murs i sols que estan en contacte amb el 

terreny enfront a la penetració de aigua en aquest i de les escorrenties dels nivells 

detectats, s’obté  de la taules del Documento Básico HS Salubridad, en funció de la 

presència d’aigua i del coeficient de permeabilitat del terreny.  

 

Valors orientatius del coeficient de Permeabilitat 

Tipus de sol kz (m/s) 

Grava neta > 10-2 

Sorra neta i barreja de grava i sorra neta 10-2 – 10-5 

Sorra fina, llim, barreja de sorres, llims i argiles 10-5 – 10-9 

Argiles < 10-9 

 

Per tant, a partir dels valors de la taula anterior el coeficient de permeabilitat és  

Nivell Coeficient de permeabilitat  

Reblert 10-6 

Sorres quelcom llimoses 10-7 

Argiles sorrenques 10-9 
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Estudi geotècnic. Premià de Mar 

6.SISMICITAT  

 
 
Segons la “norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02”, el terme municipal 

de Premià de Mar, presenta un valor de acceleració sísmica bàsica igual a 0.04.   

 
 

Mapa de perillositat sísmica segons NCSE 
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Estudi geotècnic. Premià de Mar 

 
Tipus de terrenys segons la norma sismorresistente: 

 
• Terreny Tipus I: Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens. Velocitat de 

propagació de las ones elàstiques transversals o de cizalla, Vs > 750 m/s. 

• Terreny Tipus II: Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs. 

Velocitat de propagació de las ones elàstiques transversals o de cizalla, Vs > 400 

m/s. 

• Terreny Tipus III: Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistencia 

firme a molt firme. Velocitat de propagació de las ones elàstiques transversals o de 

cizalla, 400 m/s Vs > 200 m/s. 

• Terreny Tipus IV: Sòl granular sòlt o sòl cohesiu tou. Velocitat de propagació de las 

ones elàstiques transversals o de cizalla, Vs  200 m/s. 

 
 
Coeficient: 

 

TIPUS DE TERRENY  COEFICIENT C 

I 1 

II 1,3 

III 1,6 

IV 2 

 
 
Per tant, segons el capítol 2.4 d’aquesta norma, la classificació del terreny detectat a 

la parcel·la és el següent: 

 
 

NIVELL TIPO DE TERRENO COEFICIENT 

Nivell 1. Reblert Terreno Tipo IV coeficient C=2 

Nivell 2. Sorres quelcom 

llimoses 

Terreno Tipo III coeficient C=1,6 

Nivell 3. Argiles Terreno Tipo III coeficient C=1,6 
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Estudi geotècnic. Premià de Mar 

 

7. AGRESSIVITAT-EXPANSIVITAT. 

 

El grau d’agressivitat química de la mostra es determina segons la següent taula:  

 
 
Taula D.22. Classificació de la agressivitat química de sols, roques y aigües (EHE) 
 
Tipus de  Paràmetres   Tipus d’exposició  
mitjà      Qa   Qb    Qc 
agressiu       

Atac   Atac    Atac 
Dèbil  mig   fort 

Aigua         Valor del pH    6,5-5,5   5,5-4,5    < 4,5 

CO2 agressiu (mg CO2/l)   15-40   40-100    > 100 

Ió amoni (mg NH4+/l)   15-30   30-60    > 60 

Ió magnesi (mg Mg2+/l)   300-1000 1000-3000   > 3000 

Ió sulfat (mg SO42-/l)   200-600  600-3000   > 3000 

Residu sec a 110º C (mg/l)   75-150   50-75    < 50 

Sol              Grau d’acidesa Baumann-Gully  > 20 -  (1) -   (1)  

Ió Sulfat    2000-3000  3000-12000   > 12000 

(mg SO42-/kg de sol sec) 

 
(1) Aquestes condicions no es donen a la pràctica 

 
 
 

En funció dels materials on es recolzarà la fonamentació, i a la vista del resultat de 

les analítiques realitzades, estimem que no es produiran fenòmens d’agressivitat 

envers  al formigó.  

 

En funció dels materials on es recolzarà la fonamentació i a la vista del resultat de 

les analítiques realitzades, estimem que no es produiran fenòmens d’expansivitat.  
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Estudi geotècnic. Premià de Mar 

 

8. ESTABILITAT DE TALUSSOS 

 

En el cas d'excavació a cel obert, a la vista dels materials detectats a la campanya 

de reconeixement, les rases per serveis afectats podran executar-se dins de la zona 

dels llims sorrencs (nivell 1).  

 

 

En fase provisional es recomana una continua observació i vigilància dels materials 

excavats. Per talussos de 3-4 metres d'alçada es considera que es poden executar 

talussos 2H:3V  a curt termini, tot i que depèn del tipus de reblert existent a la part 

més superficial. 

 

Els paràmetres geotècnics dels nivells detectats a la parcel·la són els següents: 

 

Nivell Cohesió 
Angle de 

fregament intern 
Densitat aparent 

Reblert 3 t/m2 29 ° 1,7 t/m3 

Sorres quelcom llimoses 0,5 t/m2 33 ° 1,9 t/m3 

Argiles 15 t/m2 27 ° 2 t/m3 

 

Es recomana que el temps transcorregut entre la excavació  i el formigonat sigui el 

més breu possible. 

 

L'excavació de tots els nivells detectats es podrà realitzar amb màquina 

convencional. 
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Estudi geotècnic. Premià de Mar 

9. FONAMENTACIONS  
 
La pressió admissible en una fonamentació ve limitada per dos factors: 

 
- Seguretat enfront l’esfondrament per trencament o punzonament del terreny, que 

depèn de la resistència d'aquest a la ruptura  per un esforç tallant. 

- Seguretat enfront al assentament del terreny que pot perjudicar la estructura. 

  
El projecte contempla la realització d'un mur pantalla de fins a 11 metres de 

fondària, per continuar l'excavació a l'exterior del mur pantalla existent, amb una 

excavació prevista aproximada de 4 metres respecte la cota del terreny actual. A la 

vista del material detectat a la campanya de reconeixement i les singularitats del 

projecte, es recomanen dues alternatives de fonamentació: -resoldre la 

fonamentació perimetral mitjançant mur pantalla o la realització de mur 

convencional.  Per la realització del mur pantalla perimetral serà necessària la 

utilització de llots bentonitics. 

 
FONAMENTACIÓ PER MUR DE CONTENCIÓ 

A la vista de l'estabilitat que presenten les parets de les rases efectuades a la obra 

es recomana com a millor solució de fonamentació la realització de excavació a cel 

obert, i la realització posteriorment de mur convencional. Els talussos provisionals 

generats es consideren estables a curt termini amb una relació 2H:3V, tot i que 

puntualment pot tenir alguna inestabilitat. L'excavació de la sabata continua ha de 

quedar recolzada al nivell 2, definit com a sorres quelcom llimoses detectat a partir 

de 5,3 metres al sondeig nº 1, 4,6 metres al sondeig nº 2 i 4,6 metres al 

penetròmetre nº 1, respecte la cota d'inici dels assaigs. Puntualment el nivell de 

reblert pot tenir petites variacions en cota. En qualsevol cas s’ha de recolzar la 

fonamentació al nivell de sorres llimoses realitzant, si fos necessari, pous de formigó 

pobre per assolir la cota del nivell resistent.  Al tall observat a les rasses efectuades 

s'observa que aquest nivell es manté estable a curt termini.   
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Estudi geotècnic. Premià de Mar 

Aquest mètode d'excavació i contenció també és menys agressiu per les restes 

arqueològiques existents. S’ha pres com a valor mig de la zona d’influència de la 

fonamentació un valor de NSPT= 16 cops. 

 
Per a  sòls granulars les càrregues admissibles, segons Terzaghi i Peck (1948) 

venen donades per la següent formulació: 

 

Qadm = N/12 x S x (( B + 0,3)/B)2 per B > 1,20 m 

Qadm = N/8 x S   per B  1,20 m 

 
On: 

 
N = Nombre de cops del S.P.T.  

S = Assentament màxim en polsades. 

B = Ample de la sabata en m. 

 

 

Per a una sabata d’amplada menor a 1,2 m  

 

N S.P.T. = 16 

Qadm = N/8 x S = 16/8 x 1 = 2 kp/cm2. 

 

Aquest valor té el factor de seguretat 3 ja aplicat. 

 
Assentaments: Els assentaments per la càrrega transmesa al terreny s’han calculat 

segons Steinbrenner 1936: 

 

S = K0 ( p B (1-2) ) / E 

K0  =  Coeficient de forma, valor al centre per a una sabata correguda: 2,53  

 = Coeficient de Poisson. S’ha estimat el valor de 0,30 

B =  Ample de la fonamentació en cm. S’ha pres: 80 cm i 150 cm. 

E = Mòdul de deformació en Kp/cm2. S’ha estimat a partir dels valors de N al nivell 2. 

P = Pressió aplicada per la fonamentació al nivell 2 recomanada per  aquest estudi. 
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El seient teòric calculat es de 2,3 cm per a sabata correguda que es pot considerar 

com acceptable pel  tipus  d’edificació projectada. 

 

 

L’excavació de tots els nivells detectats es podrà realitzar amb maquinaria 

convencional. 

 

FONAMENTACIÓ PER MUR PANTALLA. 

Altre opció de fonamentació és resoldre la fonamentació mitjançant mur pantalla 

perimetral amb màquina giratòria amb bivalva. La nula cohesió d'alguns trams més 

granulars pot fer necessari la utilització de llots bentonítics per tal de garantir 

l’estabilitat de l’excavació o realitzant l'excavació en sec amorterant i reexcavant els 

trams més sorrencs. Tal com especifica el Codi Tècnic de l’Edificació al Document 

Bàsic relatiu a la seguretat estructural dels fonaments (CTE/SE-C) es considerarà 

que un fonament és de tipus profund si el seu extrem inferior s’encasta en el terreny 

un mínim de vuit vegades la seva amplada o diàmetre. En el cas dels elements de 

fonamentació profunda només es considerarà com a encastament efectiu el tram de 

fonament enterrat en tot el seu perímetre. 

 

Els elements de fonamentació que hagin d’assumir funcions de contenció, a més a 

més de les de suport de part de les accions de l’estructura, hauran de ser 

dimensionats convenientment vers tots els esforços als que estaran sotmesos, tant 

de component horitzontal com vertical. 

 

Per determinar el paràmetre de resistència en punta de la fonamentació profunda, 

s’utilitza la següent formulació:  

 

qVPPFH NFFq =
 

 

On: 
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σ’VP Pressió vertical efectiva a cota de fonamentació 

FF Factor que depèn de la geometria del fonament. 

FP Factor que depèn de la tipologia de l’element. 

Nq Factor de capacitat de càrrega que depèn de l’angle de fregament definit per 

l’expressió: ((1 + senФ) / (1 – senФ)) · eπtgФ, on Ф és l’angle de fregament  intern del 

sòl. 

 

Segons les especificacions tècniques de la CTE els valors de resistència en punta  

per mur pantalla perimetral al nivell 3 és:  

 

Fondària de 10 metres RP =  12 kp/cm2. Aquest valor té el factor de seguretat 3 ja 

aplicat. 

En el cas de que es realitzi prèviament part del rebaix i posteriorment es realitzi el 

mur pantalla perimetral a partir d'una cota inferior (cota entre -3 i -4 metres respecte 

la cota 0) la resistència en punta, amb un encastament mínim de 8 diàmetres serà 

de RP =  10 kp/cm2. Aquest valor té el factor de seguretat 3 ja aplicat. 

 

En el cas de la resistència per fregament s’utilitzarà la següent expressió:  

 

= tgfk' FvF  

On: 

σ’V Pressió vertical efectiva. 

kF Coeficient d’empenta horitzontal. 

f Factor de reducció del fregament, en aquest cas f = 1. 

Ф Angle de fregament del sòl. 

 

Aplicant la formulació especificada resulta: 

 

Nivell 1: RF = 0,06 kp/cm2. Aquest valors tenen el factor de seguretat 3 ja aplicat.  

Nivell 2: RF = 0,10 kp/cm2. Aquest valors tenen el factor de seguretat 3 ja aplicat.  APROVACIÓ
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La informació subministrada per la campanya de reconeixement, és sols totalment 

fidedigna en els punts explorats i a la data de la seva execució, per tant la seva 

extrapolació a la  resta del terreny objecte d'estudi no és més que una interpretació 

raonable segons l'estat actual de la tècnica. En conseqüència, és convenient  que a 

l'inici de la construcció, algun tècnic competent confirmi que el subsòl trobat està 

d'acord amb l'exposat en l'informe geotècnic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 setembre de 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vicente Carricondo 

Geòleg Col·legiat 

Nº 5467 
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ANNEX 1  CROQUIS SITUACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APROVACIÓ
 D

ECRET A
LC

ALD
IA

 2
1.

12
.1

8



GEOCAVI Estudis geotècnics 
 

 

Estudi geotècnic. Premià de Mar 

    CROQUIS DE SITUACIÓ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Croquis de situació dels sondeigs i penetròmetres realitzats.  

 

 

 

  

 

 

    

   

 

 

 

 

 

TALL GEOLOGIC 
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Vista general de la zona d'actuació  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista interior del museu romà.  

 

 

APROVACIÓ
 D

ECRET A
LC

ALD
IA

 2
1.

12
.1

8



GEOCAVI Estudis geotècnics 
 

 

Estudi geotècnic. Premià de Mar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista penetròmetre nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista sondeig nº 1 
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Vista sondeig nº 2 

APROVACIÓ
 D

ECRET A
LC

ALD
IA

 2
1.

12
.1

8



GEOCAVI Estudis geotècnics 

 

Estudi geotècnic. Premià de Mar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2  TALL GEOLÒGIC 
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Cota en metres LLEGENDA

Escala horitzontal en m Reblert

0 10 m

Sorres quelcom llimoses

N: Valor de colpeig 

Contacte litològic suposat

PERFIL GEOLOGIC

PREMIÀ DE MAR

Argiles sorrenques

 GEOCAVI Estudis geotècnics 
  C/Andreu Vidal,nº 45, 2 D 
  Sant Adrià de Besòs 08930 
  Tel-Fax 93 4621879 
  geocavi@colgeocat.org 

N :12

N :15
N :16

N :8

N :15

N :14

N :26
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ANNEX 3  SONDEIGS REALITZATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROVACIÓ
 D

ECRET A
LC

ALD
IA

 2
1.

12
.1

8



F
O

N
D

A
R

IA
 (

m
).

A
ss

a
ig

 G
o

lp
e

ig
 N

30
 S

.P
.T

.

E
S

T
R

A
T

IG
R

A
F

IA

1 Reblert de llims sorrencs amb material ceràmic i graves granítiques disperses

10

2

3

14

4
11

5

5,3

6 11

17
7

8 15

a partir de 8 metres: canvi progressiu de nivell, on aumenta en fondària 
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26

10
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Argila de color marró fosc

SPT7 de 8,6 a 9,2 metres (8/8/10/12) 

Argiles de color marró fosc amb alguna sorra dispersa
SPT8 de 9,2 a 9,8 metres (8/11/15/15) 

Fi de sondeig

SPT3 de 4,1 a 4,7 metres (4/4/5/5) 

Més proporció de graves i material ceràmic

de 5,3 a 6,5 m: sorres fines llimoses de color marró amb alguna graveta dispersa
SPT4 de 5,9 a 6,5 metres (7/5/6/8) 

SPT9 de 9,8 a 10,4 metres (14/15/16/17) 

SPT2 de 3,5 a 4,1 metres (5/7/7/7) 

Llims sorrencs parcialment carbonatats

la proporció d'argiles sobre la de sorres

Sorres mitjanes-gruixudes quelcom llimoses de color marró clar
SPT5 de 6,5 a 7,1 metres (5/7/8/9) 

SPT6 de 8 a 8,6 metres (6/7/8/10) 

DESCRIPCIO LITOLOGICA

SPT1 de 1,4 a 2 metres (4/4/5/4) 

Reblert sorrenc

GEOCAVI Estudis geotècnics

Sondeig a rotació. Testimoni continu

Data de realització: 30/08/2018 Nivell freàtic:                       No detectat

Sondeig:                        S-1 Cota d'inici:                        +0 metres

Direcció: Carrer d'Enric Granados nº 115, Premià de Mar
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GEOCAVI Estudis geotècnics

Direcció: Carrer d'Enric Granados nº 115, Premià de Mar
Sondeig a rotació. Testimoni continu

Data de realització: 31/08/2018 Nivell freàtic:                       No detectat

Sondeig:                        S-2 Cota d'inici:                        +0 metres

DESCRIPCIO LITOLOGICA

Formigó

SPT1 de 1,2 a 1,8 metres (5/7/8/9) 

SPT2 de 3 a 3,6 metres (6/8/10/10) 

Llims sorrencs parcialment carbonatats. Més proporció de graves i material ceràmic
SPT3 de 4 a 4,6 metres (9/14/19/20) 

SPT4 de 4,6 a 5,2 metres (13/9/9/15) 

de 4,6 a 5,8 m: sorres fines llimoses de color marró amb alguna grava dispersa

Sorres mitjanes-gruixudes quelcom llimoses de color marró clar
SPT5 de 6 a 6,6 metres (9/9/10/11) 

Sorres llimoses 

Argiles 

Argiles sorrenques

Fi de sondeig
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ANNEX 4  PENETRÒMETRE REALITZAT 
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No detectat

F
o

n
d

à
ri

a

N
º 

co
p

s

F
o

n
d

à
ri

a

N
º 

co
p

s

0 0 -11 8
-0,2 8 -11,2 9
-0,4 28 -11,4 8
-0,6 35 -11,6 6
-0,8 20 -11,8 8

-1 14 -12 10
-1,2 8 -12,2 13
-1,4 9 -12,4 14
-1,6 9 -12,6 20
-1,8 8 -12,8 20

-2 8 -13 20
-2,2 7 -13,2 17
-2,4 9 -13,4 12
-2,6 11 -13,6 12
-2,8 11 -13,8 13

-3 10 -14 16
-3,2 10 -14,2 21
-3,4 9 -14,4 21
-3,6 10 -14,6 12
-3,8 10 -14,8 12

-4 11 -15 11
-4,2 14
-4,4 10
-4,6 13
-4,8 16

-5 18
-5,2 14
-5,4 15
-5,6 17
-5,8 16

-6 15
-6,2 54
-6,4 19
-6,6 21
-6,8 18

-7 15
-7,2 11
-7,4 9
-7,6 9
-7,8 13

-8 15
-8,2 10
-8,4 7
-8,6 6
-8,8 12

-9 13
-9,2 11
-9,4 11
-9,6 9
-9,8 8
-10 6

-10,2 6
-10,4 7
-10,6 8
-10,8 7

Penetròmetre dinàmic tipus DPSH

Data de realització: 

Direcció: Carrer d'Enric Granados nº 115,  

Premià de Mar

20-8-18 Fondària nivell freàtic: 
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GEOCAVI Estudis geotècnics 

 

Estudi geotècnic. Premià de Mar 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 5  ASSAIG DE LABORATORI 
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Client VICENTE CARRICONDO FERNÁNDEZ
(GEOCAVI)

C.I.F. 72533283-T

Obra PREMIÀ DE MAR

Client/Obra 752/14

Nº Albarà AB18-2830

Nº mostra N/Ref RF18-3775

Ambit assaigs AVS

Mostra assajada Sorra Llimosa

Localització mostra S-2 SPT-4

Assaigs realitzats Granulometria de les partícules per tamissat (UNE 103101:95)
Límits d´Atterberg (UNE 103103:94 / UNE 103104:93)
Contingut de sulfats solubles (UNE 103201:96)
Contingut de la humitat d'un sòl (UNE-EN 103300:93)

Pàgina 1 de 2

DATA EDICIÓ: 

Laboratori d´Assaig per al Control de Qualitat de l´Edificació amb Declaració Responsable presentada al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 

Catalunya, en data 03-08-2010 i nº de registre 0508E/52225/2010

27/09/2018
INFORME D´ASSAIG Nº IF18-2285

Aquest informe consta de 2 pàgines numerades i segellades. 

RICARD GIL GUARCH

Tècnic Responsable de l´Ambit
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Nº Informe: IF18-2285

Data emissió: 27/09/2018

Pàgina 2 de 2

CLIENT/OBRA Nº ALBARÀ Nº MOSTRA DATA RECEPCIÓ DATA ASSAIG

752/14 AB18-2830 RF18-3775 14/09/2018 26/09/2018

Retingut % Que passa %

100 0,00
80 0,00
63 0,00
50 0,00
25 0,00
20 0,00 100,0

12,5 7,31 92,7
10 7,31 92,7
6,3 8,91 91,1
5 9,55 90,5
2 22,84 77,2

1,25 36,53 63,5
0,63 60,74 39,3
0,2 81,34 18,7

0,08 86,80 13,2
0,063 87,48 12,5

S-2 SPT-4

Mostra acumulada

Humitat natural d'un sòl (%)

Índex de plasticitat

 LIMITS D'ATTERBERG (UNE 103103:94 / UNE 103104:93)

CONTINGUT DE SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL (UNE103201:96)

Contingut de sulfats solubles (mg SO4=/kg de sòl sec) * 66

Tamissos                             
(llum en mm)

Límit líquid ····

NO PLÀSTIC

Descripció del material:

Localització de la mostra:

Sorra Llimosa

PREMIÀ DE MAR

CLIENT: OBRA:

VICENTE CARRICONDO FERNÁNDEZ

4,8

Límit plàstic ····

ANÀLISIS GRANULOMÈTRIC DE SÒLS PER TAMISSAT (UNE 103101:95)

CONTINGUT DE LA HUMITAT NATURAL D'UN SÒL (UNE-EN 103300:93)
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LLUM TAMISSOS (mm) 

CURVA GRANULOMETRICA 

* Contingut <2000 mg SO4
2-/kg sòl sec, sòl no agressiu al formigó. 

   Contingut 2000-3000 mg SO4
2-/kg sòl sec, sòl amb agressivitat débil al formigó. 

   Contingut 3000-12000 mg SO4
2-/kg sòl sec, sòl amb agressivitat mitja al formigó. 

   Contingut >12000 mg SO4
2-/kg sòl sec, sòl amb agressivitat forta al formigó. 

   (Segons EHE-08) 
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PROJECTE MODIFICAT  FASE I.  AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR 
XAMFRÀ  DELIMITAT PELS CARRERS ENRIC GRANADOS I VIL·LA ROMANA            EXP: 45-Pm-2018 

 
XAVIER GUITART TARRÉS, arquitecte. GUITART ARQUITECTURA I ASS. SLP. Novembre de 2 0 1 8  

Francesc Pérez Cabrero, 7, 3er B 08021 BCN - 932400030 - xguitart@guitartarquitectura.com     p à g .  1 2 0  

 

2. INFORMES DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA  
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PRIMER INFORME SETMANAL DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL’AMPLIACIÓ 

DELMUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR / CAN FERRERONS  (PREMIÀ DE MAR, MARESME). 

 

 
 

 
 

 
A P R I O R I  C U L T U R A L ,  S . L .  

 

 

PRIMER INFORME SETMANAL DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A 

L’AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR / CAN FERRERONS 

(PREMIÀ DE MAR, MARESME). 13 A 17 D’AGOST DE 2018 

 

El dia 14 d’agost de 2018 s’han iniciat els treballs de seguiment i control arqueològics 
motivats pel projecte d’ampliació del Museu Romà de Premià de Mar / Can Ferrerons. 
Amb anterioritat a aquestes tasques, els únics treballs fets consistiren en la prospecció 
per  mitjà de tomografia elèctrica, els primers resultats de la qual es troben en la Nota 
Tècnica redactada per GS Ingeniería. 

Els treballs s’han dut a terme ininterrompudament entre els dies 14 i 17 d’agost, inclòs 
el dia 15. Aquestes tasques s’efectuen d’acord amb el corresponent permís d’intervenció 
arqueològica de la Direcció General del Patrimoni Cutural de la generalitat de 
Catalunya. El promotor de l’obra és l’Ajuntament de Premià de Mar i l’empresa 
executora dels treballs és Rècop Restauracions Arquitectòniques qui ha encarregat els 
treballs específics d’arqueologia a A Priori Cultural. El projecte ha estat redactat per 
l’arquitecte Xavier Guitart Tarrés de Guitart Arquitectura i Associats. 

Els presents treballs consisteixen en la desviació d’un tram del col·lector que discorre 
pel carrer Santiago Rusiñol. El traçat actual del col·lector coincideix en un tram amb la 
ubicació dels nous murs pantalla de l’ampliació segons l’actual projecte. Per aquest 
motiu es feia necessària l’esmentada desviació. 

Amb aquesta finalitat, s’efectuaren dues cales quadrades d’aproximadament 2 m de 
costat a cada extrem del tram a desviar per tal de localitzar el col·lector i poder fer 
posteriorment les arquetes i col·locar el nou col·lector. El col·lector es va localitzar a 
una profunditat de 1’75 m a l’extrem nord-est i de 1,53 a l’extrem sud-oest. La part 
inferior del col·lector, que és a la cota on cal arribar per tal de col·locar el nou tram, es 
troba a 2,35 m a l’extrem nord-est i a 2,13 m a l’extrem sud-oest. Cal dir que el nivell 
d’asfaltat del carrer presenta un pendent pronunciat a causa del qual hi ha una diferència 
de 1,10 m entre els dos extrems del tram on es troba el col·lector que cal desviar. 

La capa d’asfaltat té un gruix de 0’08 m i per sota hi ha un nivell de preparació 
d’aproxidament 0’20 m. Per sota es troba un potent nivell de farciment d’època 
contemporània de 1’20 m de potència aproximada a l’extrem nord-est i de 0’80 m a 
l’extrem sud-oest. Després d’aquest, es troba un estrat de sorres que està tallat per una 
rasa feat per tal de dipositar el col·lector. APROVACIÓ
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PRIMER INFORME SETMANAL DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL’AMPLIACIÓ 

DELMUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR / CAN FERRERONS  (PREMIÀ DE MAR, MARESME). 

 

 
 

 
 

 
A P R I O R I  C U L T U R A L ,  S . L .  

 

L’estrat de sorres esmentat apareix molt net, només amb alguna pedra solta. 

La rasa per al nou col·lector s’ha començat a fer, doncs, des de la cala nord-est en 
direcció a la cala sud-oest, amb un traçat que es desvia lleugerament des de la primera 
cap a l’est per tal de retornar a través d’un angle cap a l’oest fins a trobar la cala sud-
oest. 

Els treballs de rebaix s’han efectuat mitjançant la combinació del treball mecànic amb 
una màquina minigiratòria i treball manual. L’amplada de la rasa és de 1 m i la 
profunditat entorn als 2’40 m. Durant el control arqueològic, s’ha pogut constatar que es 
manté la seqüència estratigràfica documentada en les dues cales: capa d’asfalt, 
preparació, estrat de farciment contemporani i estrat de sorres. Cal assenyalar que 
l’estrat de farciment contemporani disminueix des de 1’20 m de potència a l’extrem 
nord-oest fins a uns 0’50 m en el punt on la rasa fa angle, a uns 7 m de distància lineal, 
tot i que a partir d’aquest punt torna a augmentar. 

Aquest estrat de sorres continua essent molt net amb algun molt escadusser fragment 
ceràmic d’època romana. No s’ha detectat cap resta de mur ni altres elements 
constructius. L’estar sembla d’aportació natural i no és en cap cas d’enderroc. En 
conseqüència, podem afirmar que els resultats fins al moment han estat totalment 
negatius des del punt de vista arqueològic. 

La rasa resta encara per finalitzar, essent la previsió que es pugui acabar dilluns vinent, 
dia 20 d’agost. A partir d’aquest moment es podrà procedir a la col·locació del nou 
col·lector sense que sigui necessari el control arqueològic, sempre que no calgui 
procedir a nous rebaixos. En el cas que s’hagi de fer algun nou rebaix, és necessari 
avisar els arqueòlegs. 

Així mateix hi ha previsió que el mateix dilluns 20 d’agost es facin 3 sondejos 
geotècnics. Hem estat en contacte amb l’empresa que els ha de dur a terme i s’ha 
acordat que els faran en la franja per on han de passar els nous mur pantalla o, en tot 
cas, en la zona exterior, de forma que es garanteix la no afectació de cap resta 
estructural pertanyent a l’edifici octagonal romà. 

Barcelona, 18 d’agost de 2018 

 

 

Antoni Rigo Jovells 
Arqueòleg director de la intervenció APROVACIÓ
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PRIMER INFORME SETMANAL DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL’AMPLIACIÓ 

DELMUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR / CAN FERRERONS  (PREMIÀ DE MAR, MARESME). 

 

 
 

 
 

 
A P R I O R I  C U L T U R A L ,  S . L .  

 

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 

 

 

1. Treballs d’excavació de la rasa 
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PRIMER INFORME SETMANAL DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL’AMPLIACIÓ 

DELMUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR / CAN FERRERONS  (PREMIÀ DE MAR, MARESME). 

 

 
 

 
 

 
A P R I O R I  C U L T U R A L ,  S . L .  

 

 

2. Treballs d’excavació de la rasa 
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PRIMER INFORME SETMANAL DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL’AMPLIACIÓ 

DELMUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR / CAN FERRERONS  (PREMIÀ DE MAR, MARESME). 

 

 
 

 
 

 
A P R I O R I  C U L T U R A L ,  S . L .  

 

 

3. Cala nord-est 

 

4. Cala sud-oest APROVACIÓ
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PRIMER INFORME SETMANAL DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL’AMPLIACIÓ 

DELMUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR / CAN FERRERONS  (PREMIÀ DE MAR, MARESME). 

 

 
 

 
 

 
A P R I O R I  C U L T U R A L ,  S . L .  

 

 

5. Detall de la secció de la rasa 
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SEGON INFORME SETMANAL DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL’AMPLIACIÓ 

DELMUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR / CAN FERRERONS  (PREMIÀ DE MAR, MARESME). 

 

 
 

 
 

 
A P R I O R I  C U L T U R A L ,  S . L .  

 

 

SEGON INFORME SETMANAL DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A 

L’AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR / CAN FERRERONS 

(PREMIÀ DE MAR, MARESME). 20 D’AGOST A 14 DE SETEMBRE DE 2018 

 

Primer que tot, cal aclarir que en aquest informe agrupem els treballs duts a terme 

durant 4 setmanes donada la poc activitat pel que fa a feines que requerissin control 

arqueològic dutes a terme en aquest període. 

Entre els dies 21 i 22 d’agost es va acabar d’excavar la rasa per a la desviació del 

col·lector que s’havia iniciat la setmana del 13 al 17 d’agost i que fou objecte d’un 

primer informe. 

Aquests treballs foren controlats arqueològicament. Els resultats continuaren essent 

negatius i l’estratigrafia documentada és exactament la mateixa que l’existent en el 

primer tram de rasa. La profunditat a què es va arribar fou aproximadament la mateixa, 

és a dir uns 2’40 metres. 

Entre els dies 22 d’agost i 10 de setembre els treballs consistiren en la instal·lació del 

nou col·lector i el cobriment de la rasa, per la qual cosa no fou necessari el control 

exhaustiu arqueològic d’aquestes tasques. 

Els dies 12 i 13 de setembre es procedí a extreure les soques de tres arbres que calia 

arrancar per a l’execució del nou projecte. El forat més gran que s’ha fet és d’uns 2’20 

m aproximadament de diàmetre i en el punt de màxima profunditat, al centre del mateix, 

s’ha arribat a 1’20 metres de profunditat. Els resultats des del punt de vista arqueològic 

foren negatius. Cal tenir en compte tant que per l’estratigrafia observada en la rasa no 

s’arribaria a nivells antics com que les pròpies arrels de l’arbre havien remogut tota la 

terra. 

Així mateix es va fer una petita cala a la vorera del carrer Enric Granados davant de 

l’actual oficina de CaixaBank, amb la finalitat de comprovar com sortien uns 

desguassos detectats en l’aparcament soterrani. Aquesta cala va ser molt superficial i, 

per tant, sense cap resultat de tipus arqueològic. 

També cal comentar que en diferents dies s’han dut a terme sondejos geotècnics en les 

zones acordades per tal de malmetre restes arqueològiques. Seria bo poder disposar dels 

resultats per si ens poden oferir algun tipus d’informació. APROVACIÓ
 D

ECRET A
LC

ALD
IA

 2
1.

12
.1

8



SEGON INFORME SETMANAL DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL’AMPLIACIÓ 

DELMUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR / CAN FERRERONS  (PREMIÀ DE MAR, MARESME). 

 

 
 

 
 

 
A P R I O R I  C U L T U R A L ,  S . L .  

 

Finalment, cal deixar constància que s’ha lliurat ja l’informe definitiu de la prospecció 

per tomografia elèctrica. 

Actualment s’està retirant el paviment de la vorera en la zona objecte de futura 

excavació. 

A partir d’aquest moment, estem pendents de conèixer la planificació de nous treballs 

que puguin afectar el subsòl. No hi ha encara dates previstes de les rases per a canvis de 

serveis d’aigua, electricitat i telefonia, ja que encara no hi ha els permisos per part de les 

empreses corresponents. En el moment en què hi hagi aquesta planificació es valorarà la 

necessitat de fer el seguiment arqueològic. 

Barcelona, 14 de setembre de 2018 

 

 

Antoni Rigo Jovells 

Arqueòleg director de la intervenció 
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SEGON INFORME SETMANAL DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL’AMPLIACIÓ 

DELMUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR / CAN FERRERONS  (PREMIÀ DE MAR, MARESME). 

 

 
 

 
 

 
A P R I O R I  C U L T U R A L ,  S . L .  

 

 

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 

 

 

 

1. Treballs d’excavació de la rasa 
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SEGON INFORME SETMANAL DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL’AMPLIACIÓ 

DELMUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR / CAN FERRERONS  (PREMIÀ DE MAR, MARESME). 

 

 
 

 
 

 
A P R I O R I  C U L T U R A L ,  S . L .  

 

 

 

2. Treballs d’excavació de la rasa 
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SEGON INFORME SETMANAL DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL’AMPLIACIÓ 

DELMUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR / CAN FERRERONS  (PREMIÀ DE MAR, MARESME). 

 

 
 

 
 

 
A P R I O R I  C U L T U R A L ,  S . L .  

 

 

3. Preparació del fons de la rasa per a la col·locació de canonada 

  

APROVACIÓ
 D

ECRET A
LC

ALD
IA

 2
1.

12
.1

8



SEGON INFORME SETMANAL DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL’AMPLIACIÓ 

DELMUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR / CAN FERRERONS  (PREMIÀ DE MAR, MARESME). 

 

 
 

 
 

 
A P R I O R I  C U L T U R A L ,  S . L .  

 

 

4. Col·locació de canonada 
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SEGON INFORME SETMANAL DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL’AMPLIACIÓ 

DELMUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR / CAN FERRERONS  (PREMIÀ DE MAR, MARESME). 

 

 
 

 
 

 
A P R I O R I  C U L T U R A L ,  S . L .  

 

 

 

5. Rasa ja reblerta 
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SEGON INFORME SETMANAL DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL’AMPLIACIÓ 

DELMUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR / CAN FERRERONS  (PREMIÀ DE MAR, MARESME). 

 

 
 

 
 

 
A P R I O R I  C U L T U R A L ,  S . L .  

 

 

6. Extracció de soques d’arbres 

 

7. Forat amb la soca d’arbre ja extreta APROVACIÓ
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TERCER INFORME DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL’AMPLIACIÓ DELMUSEU 

ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR / CAN FERRERONS  (PREMIÀ DE MAR, MARESME). 

 

 
 

 
 

 
A P R I O R I  C U L T U R A L ,  S . L .  

 

 

TERCER INFORME DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A L’AMPLIACIÓ 

DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR / CAN FERRERONS (PREMIÀ DE 

MAR, MARESME). 17 DE SETEMBRE – 11 D’OCTUBRE DE 2018 

 

Entre els dies 17 de setembre i 4 d’octubre es va continuar amb l’arrencament d’arbres 
iniciat anteriorment i que ja havíem esmentat en l’anterior informe. Es va procedir 
també a l’extracció de paviment en tota la zona afectada per l’obra d’ampliació del 
museu i a fer un petit rebaix. 

D’altra banda es va fer una nova proposta quant a la forma de construir els murs 
pantalla de l’ampliació del museu. Si, en el projecte original, es plantejava fer els murs 
pantalla des d’una cota alta i excavar després, ara es va presentar una alternativa 
consistent en rebaixar primer tota la zona, deixant els talussos adequats, per tal de fer 
primer l’excavació arqueològica de les restes de l’edifici octagonal. Un cop feta aquesta 
excavació arqueològica, es podrien col·locar una murs pantalla prefabricats des de la 
cota inferior. 

El nou plantejament de construcció dels fonaments presenten, al nostre parer, uns clars 
avantatges respecte al projecte inicial, des del punt de vista de protecció del patrimoni 
arqueològic i de la recerca arqueològica. Com ja s’ha comentat en informes precedents, 
es va dur a terme una tomografia elèctrica per tal d’intentar detectar possibles 
estructures que anessin més enllà dels límits hipotètics de l’edifici octagonal i que 
poguessin esdevenir afectats pels murs pantalla previstos. Els resultats, però, no foren 
concloents i a hores d’ara no es pot tenir la certesa sobre si existeixen o no aquestes 
restes. 

En el cas que aquestes restes fossin presents serien seccionades pels nous fonaments. En 
canvi, si es procedís a l’excavació arqueològica prèvia, es podria tenir la certesa sobre 
l’afectació o no d’estructures arqueològiques i els murs prefabricats es podrien adaptar 
per no malmetre-les. Fins i tot es podria replantejar el perímetre del nou edifici del 
museu. 

En aquest moment, malgrat tot, encara no s’ha decidit res segur sobre quin procediment 
es seguirà definitivament per a l’execució dels murs pantalla. 

Pensant en aquest nou procediment el dia 5 d’octubre es van iniciar els treballs de 
rebaix de tota l’àrea. Aquests rebaixos s’han realitzat per capes i sota control 
arqueològic. APROVACIÓ
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TERCER INFORME DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL’AMPLIACIÓ DELMUSEU 

ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR / CAN FERRERONS  (PREMIÀ DE MAR, MARESME). 
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Cal dir que, si bé es preveia que el coronament de murs romans apareguessin entre 1’5 i 
2 metres de profunditat respecte a la cota actual de la plaça, de seguida es va detectar 
que hi havia murs que es trobaven a una cota més alta. En concret, el primer mur 
localitzat, el qual és continuïtat d’un ja conegut a l’interior de l’actual museu, es va 
localitzar a tan sols 0’80 metres de profunditat i això va donar la primera senyal 
d’alerta. Aquest coronament apareix a una cota força més alta que la cota en què es 
troba a l’interior del museu. De fet, apareix just per sota de la llosa que cobreix les 
restes del museu. A partir d’aquí, s’ha continuat rebaixant per capes i s’han anat 
localitzant altres coronaments de murs de l’edifici octogonal. Aquests coronaments es 
troben entre 0’80 i 1’60 m de profunditat respecte al nivell actual, la qual cosa indica 
que el nivell de conservació és força variable. Així mateix, no podem descartar que 
alguns murs estiguin afectats per serveis existents a l’exterior de l’actual museu. 

L’estratigrafia que es documenta entre murs és d’argiles molt netes, tal com ja es 
suposava a partir de les anteriors excavacions i del que s’havia documentat a la rasa per 
a la desviació del col·lector. Per aquest motiu, i sempre amb control arqueològic, es pot 
continuar excavant de forma mecànica, tot i que netejant les estructures manualment. 

De moment, es continua amb aquest rebaix per capes per tal d’anar localitzant els murs 
d’època romana. esperem, però, que es defineixi definitivament el procediment d’obra, 
ja que això podria fer variar el procés d’excavació arqueològica. 

 

 

Barcelona, 15 d’octubre de 2018 

 

 

Antoni Rigo Jovells 
Arqueòleg director de la intervenció 
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DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 

 

1. Localització del primer mur d’època romana 

 

2. Localització del primer mur d’època romana APROVACIÓ
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TERCER INFORME DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL’AMPLIACIÓ DELMUSEU 

ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR / CAN FERRERONS  (PREMIÀ DE MAR, MARESME). 
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3. Vista general quan es va localitzar el primer mur romà 

 

 

4. Vista general de la intervenció el 15 d’octubre de 2018 
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TERCER INFORME DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL’AMPLIACIÓ DELMUSEU 

ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR / CAN FERRERONS  (PREMIÀ DE MAR, MARESME). 
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3. Treball d’excavació el 15 d’octubre 
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INFORME ARQUEOLÒGIC SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE  CONSTRUCCIÓ DE 

MURS A L’AMPLIACIÓ DELMUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR / CAN FERRERONS  

(PREMIÀ DE MAR, MARESME). 
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INFORME ARQUEOLÒGIC SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE 

CONSTRUCCIÓ DE MURS A L’AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ 

DE MAR / CAN FERRERONS (PREMIÀ DE MAR, MARESME).  

 

Aquest informe correspon a la valoració que se’ns demana des del punt de vista 
arqueològic sobre la proposta de modificació del procés de construcció de murs pantalla 
per a l’ampliació del Museu Romà de Can Ferrerons. 

El projecte inicial preveia que es fes un mínim rebaix del terreny, a partir d’on s’havien 
de fer els murs pantalla. La construcció d’aquests murs pantalla, amb bivalva i injectant 
formigó, comporten la inevitable afectació de tot allò que puguin trobar, tant estrats com 
restes constructives arqueològiques i es fa impossible dur a terme un seguiment per tal 
d’aturar els treballs si hi ha afectació sobre el patrimoni històric i arqueològic. 

Aquests murs pantalla es separaven uns 2 metres dels murs que se suposa configuren el 
tancament de l’edifici octagonal de Can Ferrerons. Tot i així, no es pot tenir la certesa 
absoluta que no hi hagi alguna estructura que sobresurti d’aquesta planta hipotètica. 
Especialment hem de tenir en compte que l’accés a l’edifici no s’ha localitzat fins al 
moment, per la qual cosa és de suposar que s’ha de trobar en alguna de les zones encara 
no excavades. I, des del primer moment, s’ha considerat que no es podia descartar que a 
la zona de l’entrada hi hagués alguna estructura constructiva més complexa que pogués 
sortir cap a l’exterior. 

Per aquest motiu, d’acord amb el projecte constructiu d’ampliació, i seguint els criteris 
marcats per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat, es van dur a 
terme uns treballs de prospecció elèctrica –concretament de tomografia elèctrica- per tal 
d’intentar detectar si hi podia haver restes que superessin els límits hipotètics de 
l’edifici, ja que en el cas de ser així quedarien destruïts pels murs pantalla. Els resultats, 
que es troben en el corresponent informe elaborat per GS Ingeniería, no han estat 
concloents i plantegen dubtes, sobretot a la banda de mar de l’edifici. 

En aquests moments s’ha proposat una modificació en la forma de construcció de les 
pantalles. El que planteja aquesta nova proposta és procedir a l’excavació de les restes 
arqueològiques abans de la construcció dels murs pantalla. Aquesta forma d’excavar és 
viable, ja que els sondejos geotècnics així ho indiquen i es podrien deixar uns talussos 
adequats fins arribar a la cota inferior de les restes que es troben entre 3’5 i 4 metres per APROVACIÓ
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INFORME ARQUEOLÒGIC SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE  CONSTRUCCIÓ DE 

MURS A L’AMPLIACIÓ DELMUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR / CAN FERRERONS  

(PREMIÀ DE MAR, MARESME). 

 

 
 

 
 

 
A P R I O R I  C U L T U R A L ,  S . L .  

 

sota de la cota actual de carrer. L’àrea d’excavació seria una mica més gran respecte als 
hipotètics límits de l‘edifici octagonal i els murs serien prefabricats i es col·locarien a 
cel obert, un cop feta l’excavació. 

Pel que fa al que això comporta respecte a les restes arqueològiques, hem de dir que es 
podria saber amb certesa si hi ha restes que van més enllà dels esmentats límits 
hipotètics i es podrien documentar. Al mateix temps, aquestes pantalles permeten un joc 
en la seva disposició, per la qual cosa fins i tot es podrien adaptar a les restes si calgués. 

En conseqüència, hem de considerar que seria positiu aquest canvi en la forma de 
construcció des del punt de vista de protecció del patrimoni arqueològic. Cal tenir 
present, no obstant, que si la planta que s’ha plantejat per al nou edifici del Museu 
afectés restes arqueològiques, caldria prendre les mesures adequades que es 
consideressin millors per a la seva salvaguarda. En tot cas, les mesures haurien de ser 
discutides i aprovades pels responsables de Patrimoni de l’Ajuntament de Premià de 
Mar i per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. En 
canvi, en cas de continuar amb la construcció de murs pantalla tal com estava previst en 
origen, no estem en situació de garantir que no s’afectin restes arqueològiques, les quals 
ni tan sols podran ser documentades correctament. 

 

Barcelona, 10 d’octubre de 2018 

 

 

 

 

Antoni Rigo Jovells 
Arqueòleg director de la intervenció arqueològica 
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PROJECTE MODIFICAT  FASE I.  AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR 
XAMFRÀ  DELIMITAT PELS CARRERS ENRIC GRANADOS I VIL·LA ROMANA            EXP: 45-Pm-2018 
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4. CÀLCUL ESTRUCTURAL MURS PREFABRICATS 
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0 º
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0,000 m

48,200 k

81,000 k
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4
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P
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EMPUJE  TIE

COMPONENTE 

EMPUJE HO

COMPONENTE VE
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V
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SE

S
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C

A
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0
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HORIZONTAL SOBRECA

V PERMANENTES ESTRI

V VARIABLES ESTRIBO

H PERMANENTES ESTRI
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SISMO

SUBPRESIONES

ENTES SEGURIDAD
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l acero para cálculo simpl

ajo del acero (fórmula sim
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Armadura superior
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PROJECTE MODIFICAT  FASE I.  AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR 
XAMFRÀ  DELIMITAT PELS CARRERS ENRIC GRANADOS I VIL·LA ROMANA            EXP: 45-Pm-2018 

 
XAVIER GUITART TARRÉS, arquitecte. GUITART ARQUITECTURA I ASS. SLP. Novembre de 2 0 1 8  

Francesc Pérez Cabrero, 7, 3er B 08021 BCN - 932400030 - xguitart@guitartarquitectura.com     p à g .  1 2 3  

 

5. CÀLCUL ESTRUCTURAL LLOSA DE PROTECCIÓ 
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Autor:

7,20 m 7,06 m

A25 6,81 m

+10 Armado: A08 Cantell element prefabricat : 25 cm

A25A08 Tipo Ms : Mo' 14 cm
A25+10-A08

Càrregues considerades

Coef seg q (kN/m2) qd (kN/m2)

F1 3,23 kN/m2 1,35 Càrrega permanent fase 1 (PPf) CP FASE1 5,76 7,78

F1 5,76 kN/m2 1,35 Càrrega variable fase 1 (scu1) SCU FASE1 1,00 1,25

F1 1,00 kN/m2 1,25 Càrrega TOTAL fase 1 (PPf + scu1) SCU FASE1 6,76 9,03

F2 3,06 kN/m2 1,5 Càrrega permanente (CP) CP FASE2 3,06 4,59

F2 20,00 kN/m2 1,6 Càrrega variable (q) SCU FASE2 20,00 32,00

Càrrega Total Fase 1+2 (g+q) FASE 1+2 28,82 44,37

Dades de l'element prefabricat escollit 1,20

TIPUS A25 E*I 32,47 Mo(fct) 160,10 M0,2 179,03 P0 (kN) 1378,03 %per finals 25,5%

ARMAT A08 E*If 18,87 Mu (mkN/m) 199,06 Vu 116,11 ep (mm) 54 Cantell 250

 Winf (cm3/m) 8623 Mu (neg) 74,86 Mo 122,78 Vu (Le=100) 121,94 %per ins 8,2%

Wsup (cm3/m) 8207 M ex/puntal 42,57 Mo' 146,88 PesPropi 3,23 %per mes 13,9%

Dades expressades a m d'amplada

TIPUS A25+10-A08 E*I 88,49 Mo 171,69 Vs 10,75 %per finals 25,46% am 53

SOSTRE  A25+10 E*If 42,86 Mo' 191,96 PesPropi 5,76 Cantell 350 REI µf0,50 180

ARMAT A08 a 1,75 M0,2 238,25 P0 1378,03 z 1,32 am 48

 Winf (cm3/m) 15126 b 2,73 Vu 138,14 ep 54 am 58 REI µf0,60 180

Wsup (cm3/m) 17834 Mu (mkN/m) 326,58 Vu (Le=100) 157,37 %per ins 8,2% REI µf0,40 240

Dades expressades a m d'amplada

a) ELU

FASE 1 FASE2 FASE1+2 FASE 1 FASE2 FASE1+2

56,24 227,97 276,42 Vd (kN) 30,73 124,59 151,07

Càlcul Element %

56,24 199,06 OK!! 28%

276,42 326,58 OK!! 85%

30,73 121,94 OK!! 25%

151,07 157,37 OK!! 96%

b) ELS fisuracions

FASE 1 FASE 2 FASE 1+2

42,12 143,67 179,56

Calculat Element %

42,12 122,78 OK!! 34%

179,56 191,96 OK!! 94%

   ELS deformacions

Calculat Límit %

-5,18 24,12 Ok!! -21%

Calculat Límit %

-17,48 12,06 Ok!! -145%

Justificació FORJAT ALVEOLAR
xcanela@glsprefabricados.com

C.P. fase constructiva (PP placa) :

SCU Fase constructiva :

Data: 30/10/2018

Descripció: Forjat 25+10 C/Vila Romana
Obra: Ampliació del museu romà, FASE I.

Moments (+) kN*m

Mfu(Fase1+ 2)

Verificació

Mfu(Fase 1)

Mfs(Fase 1)

Mfs(Fase 1+2)

Verificació

Vd(Fase1)

Vd(Fase1+2)

Dades placa en solitari : 

Dades forjat acabat : 

Mín.L/250 o L/500 +10: 

FLLETXA ACTIVA (mm)

L/500 o L/1000+5: 

FLETXA POSITIVA TOTAL (mm)

Limitaciones art 50 EHE-08

Moments (+) kN*m

Recolzament element : 

Premià de Mar
191-18

XCC 09/05/2017Planta:

Expedient:
Població:

Amplada placa :

Longitud càlcul =Longitud placa :

Longitud tallant =

Codi :

Tipus placa alveolar :

C.P. fase constructiva (PP forjat) :

S.C.U. a temps infinit :

C.P. a temps infinit :

Capa de compressió :

Codi forjat: Cargas 
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Lp 7,20 m
Lc 7,06 m

FASE 1 FASE 2
1,35 1,5
1,25 1,6

ppp 3,23 kN/m2 kN/ml
ppf 5,76 kN/m2 kN/ml
pps 2,53 kN/m2

kN/ml

CM 3,06 kN/m2 kN/ml
SCU 20,00 kN/m2 kN/ml

PP+CP+SCU 28,82 kN/m2 kN/ml

40%
8,00 kN/m2 kNm/ml
Mv kNm/m

kNm/ml
19,07 kNm/m kNm/ml
124,61 kNm/m kNm/ml
179,56 kNm/m kNm/ml
276,42 kNm/m kNm/ml

y 1,00

Po 1378 kN Valor fitxa
% pèrd. 8,2% P.inst. Valor fitxa

%p.tot 25,5% P.Totals Valor fitxa

Pi 1264 kN
Pf 1027 kN

e,p 54 mm Valor fitxa
e,f 54 mm Valor fitxa

fck,j 25 N/mm2
fck,28 40 N/mm2 t0  = 3

Ec,j 34717 MPa t1  = 28
Ec,28 36297 MPa t2  = 60

t3  = 90
EI Element 32474 kNm2/placa Valor fitxa t4  = 360

EI.comp. 88488 kNm2/m Valor fitxa t5  = 1800
EIe 42858 kNm2/m

xti- xtj
t0 fi,Pi -16,83 mm
t0 fi,ppp 5,14 mm -11,69 mm

k= 0,85 Dia 1 Ec,j *Ihp Nm2/m
-7,57 mm 0,45
2,31 mm 0,45

-16,95 mm
t1 fi,pps 3,27 mm

k= 1,00 Dia 28 Ec,j *Ihp Nm2/m
1,31 mm 0,18

Fletxa diferida de la força de pret. entre t1 i t2 -1,95 mm 0,18
-14,32 mm

t2 Fletxa instantània tancaments interns fi,tab 0,00 mm
k= 1,03 Dia 60 Ec,j *Ihp Nm2/m -14,32 mm

Fletxa diferida de la tabaqueria entre t2 i t3 0,00 mm 0,11
Fletxa diferida del pp. bigueta entre t2 i t2 0,27 mm 0,11
Fletxa diferida de la força del pret. entre t2 i t3 -0,44 mm 0,11

-14,49 mm
t3 Fletxa instantània de la càrrega morta fi,cm 1,27 mm

k= 1,06 Dia 90 Ec,j *Ihp Nm2/m
Fletxa diferida de la tabiqueria entre t3 i t4 0,00 mm 0,43
Fletxa diferida de la carrega morta entre t3 i t4 0,54 mm 0,43
Fletxa diferida del p.p. bigueta entre t3 i t4 1,02 mm 0,43
Fletxa diferida de la força de pret. entre t3 i t4 -1,59 mm 0,43

-13,24 mm
t4 Fletxa instantània de la sobrecàrregade us fi,scu 6,30 mm

k= 1,16  Dia 360 Ec,j *Ihp Nm2/m
Fletxa diferida de la càrrega de tabiqueria entre t4 i infinit 0,00 mm 0,59
Fletxa diferida de la càrrega morta entre t4 i infinit 0,68 mm 0,59
Fletxa diferida de la càrrega del pp.bigueta entre t4 i infinit 1,29 mm 0,59
Fletxa diferida de la força de pretensat entre t4 i infinit -2,00 mm 0,59
Fletxa dif.de la part quasipermanent de la SCU entre t4 i infinit 1,79 mm 0,59

-5,18 mm

CÀLCUL
FLETXA POSITIVA TOTAL Mín.L/250 o L/500 +10: 24 mm -5 mm Ok!!
FLETXA ACTIVA L/500 o L/1000+5: 12 mm -17 mm Ok!! pag 428 calavera

Revisó 9/5/2017

Longitud de la placa alveolar
Longitud de la placaa efectes de càlcul

Sobrecàrregues d'us

Coef seguretat càrregues permanents

Tiempos (dias)

A25
A08

Coef seguretat sobrecàrregues de ús

Pes propi del prefabricat

Moment en vano degut a càrregues mortes fase 2
Moment en vano degut a SCU

Part quasi permanent de la sobrecàrrega d'us.

Justificació FORJAT ALVEOLAR

Càrrega total PP+CP+SCU

Armado elemento prefabricado:

Limitacions art 50 EHE

Pes propi del forjat compost
Pes propi del formigó "in situ"

Força de pretesat després de les pèrdues finals
Excentricitat de la força de pretesat respecte la placa

Valor de la força inicial de tesat (Ap*130)
Pèrdues instantànies de la força de pretesat
Pèrdues totals de la força de pretesat

Fletxa instantània al p. propi de la placa al transferir
26401014

Coeficient de simultaneïtat per la SCU

Càrregues mortes

Moment servei forjat  Fase 1+2

102646109

Moment últim  forjat Fase 1+2

Tipo elemento prefabricado:

93797306

Fletxa diferida del pretesat entre t0 i t1

91142665

Sobrecàrrega ús considerada a fletxa diferida

Força de pretesat desprès de les pèrdues instantànies

Excentricitat de la força de pretesat respecte el forjat

Resistència del formigó a la transferència
Resistència del formigó als 28 dies
Mòdul de deformació long. Del formigó a la transferència

fletxes parcials

Contrafletxa instantània al transferir

Fletxa dif. del pes propi de la bigueta entre t0 i t1

Fletxa inst. deguda al pes del formigó insitu
32473741

Fletxa diferida del pp. bigueta entre t1 i t2

Mòdul de deformació long. Del formigó als 28 dies

Rigidesa de la placa en solitari
Rigidesa considerada forjat a flexió positiva
Rigidesa equivalent pel tram analitzat
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Autor:

8,15 m 8,01 m

A25 7,76 m

+10 Armado: A08 Cantell element prefabricat : 25 cm

A25A08 Tipo Ms : Mo' 14 cm
A25+10-A08

Càrregues considerades

Coef seg q (kN/m2) qd (kN/m2)

F1 3,23 kN/m2 1,35 Càrrega permanent fase 1 (PPf) CP FASE1 5,76 7,78

F1 5,76 kN/m2 1,35 Càrrega variable fase 1 (scu1) SCU FASE1 1,00 1,25

F1 1,00 kN/m2 1,25 Càrrega TOTAL fase 1 (PPf + scu1) SCU FASE1 6,76 9,03

F2 3,75 kN/m2 1,5 Càrrega permanente (CP) CP FASE2 3,75 5,63

F2 10,00 kN/m2 1,6 Càrrega variable (q) SCU FASE2 10,00 16,00

Càrrega Total Fase 1+2 (g+q) FASE 1+2 19,51 29,40

Dades de l'element prefabricat escollit 1,20

TIPUS A25 E*I 32,47 Mo(fct) 160,10 M0,2 179,03 P0 (kN) 1378,03 %per finals 25,5%

ARMAT A08 E*If 18,87 Mu (mkN/m) 199,06 Vu 116,11 ep (mm) 54 Cantell 250

 Winf (cm3/m) 8623 Mu (neg) 74,86 Mo 122,78 Vu (Le=100) 121,94 %per ins 8,2%

Wsup (cm3/m) 8207 M ex/puntal 42,57 Mo' 146,88 PesPropi 3,23 %per mes 13,9%

Dades expressades a m d'amplada

TIPUS A25+10-A08 E*I 88,49 Mo 171,69 Vs 10,75 %per finals 25,46% am 53

SOSTRE  A25+10 E*If 42,86 Mo' 191,96 PesPropi 5,76 Cantell 350 REI µf0,50 180

ARMAT A08 a 1,75 M0,2 238,25 P0 1378,03 z 1,32 am 48

 Winf (cm3/m) 15126 b 2,73 Vu 138,14 ep 54 am 58 REI µf0,60 180

Wsup (cm3/m) 17834 Mu (mkN/m) 326,58 Vu (Le=100) 157,37 %per ins 8,2% REI µf0,40 240

Dades expressades a m d'amplada

a) ELU

FASE 1 FASE2 FASE1+2 FASE 1 FASE2 FASE1+2

72,39 173,43 235,80 Vd (kN) 35,02 83,91 114,08

Càlcul Element %

72,39 199,06 OK!! 36%

235,80 326,58 OK!! 72%

35,02 121,94 OK!! 29%

114,08 157,37 OK!! 72%

b) ELS fisuracions

FASE 1 FASE 2 FASE 1+2

54,22 110,28 156,47

Calculat Element %

54,22 122,78 OK!! 44%

156,47 191,96 OK!! 82%

   ELS deformacions

Calculat Límit %

-3,15 26,02 Ok!! -12%

Calculat Límit %

-23,35 13,01 Ok!! -179%

Justificació FORJAT ALVEOLAR
xcanela@glsprefabricados.com

C.P. fase constructiva (PP placa) :

SCU Fase constructiva :

Data: 30/10/2018

Descripció: Forjat 25+10 C/Enric Granados
Obra: Ampliació del museu romà, FASE I.

Moments (+) kN*m

Mfu(Fase1+ 2)

Verificació

Mfu(Fase 1)

Mfs(Fase 1)

Mfs(Fase 1+2)

Verificació

Vd(Fase1)

Vd(Fase1+2)

Dades placa en solitari : 

Dades forjat acabat : 

Mín.L/250 o L/500 +10: 

FLLETXA ACTIVA (mm)

L/500 o L/1000+5: 

FLETXA POSITIVA TOTAL (mm)

Limitaciones art 50 EHE-08

Moments (+) kN*m

Recolzament element : 

Premià de Mar
191-18

XCC 09/05/2017Planta:

Expedient:
Població:

Amplada placa :

Longitud càlcul =Longitud placa :

Longitud tallant =

Codi :

Tipus placa alveolar :

C.P. fase constructiva (PP forjat) :

S.C.U. a temps infinit :

C.P. a temps infinit :

Capa de compressió :

Codi forjat: Cargas 
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Lp 8,15 m
Lc 8,01 m

FASE 1 FASE 2
1,35 1,5
1,25 1,6

ppp 3,23 kN/m2 kN/ml
ppf 5,76 kN/m2 kN/ml
pps 2,53 kN/m2

kN/ml

CM 3,75 kN/m2 kN/ml
SCU 10,00 kN/m2 kN/ml

PP+CP+SCU 19,51 kN/m2 kN/ml

40%
4,00 kN/m2 kNm/ml
Mv kNm/m

kNm/ml
30,08 kNm/m kNm/ml
80,20 kNm/m kNm/ml
156,47 kNm/m kNm/ml
235,80 kNm/m kNm/ml

y 1,00

Po 1378 kN Valor fitxa
% pèrd. 8,2% P.inst. Valor fitxa

%p.tot 25,5% P.Totals Valor fitxa

Pi 1264 kN
Pf 1027 kN

e,p 54 mm Valor fitxa
e,f 54 mm Valor fitxa

fck,j 25 N/mm2
fck,28 40 N/mm2 t0  = 3

Ec,j 34717 MPa t1  = 28
Ec,28 36297 MPa t2  = 60

t3  = 90
EI Element 32474 kNm2/placa Valor fitxa t4  = 360

EI.comp. 88488 kNm2/m Valor fitxa t5  = 1800
EIe 42858 kNm2/m

xti- xtj
t0 fi,Pi -21,56 mm
t0 fi,ppp 8,43 mm -13,13 mm

k= 0,85 Dia 1 Ec,j *Ihp Nm2/m
-9,70 mm 0,45
3,79 mm 0,45

-19,03 mm
t1 fi,pps 5,37 mm

k= 1,00 Dia 28 Ec,j *Ihp Nm2/m
2,15 mm 0,18

Fletxa diferida de la força de pret. entre t1 i t2 -2,50 mm 0,18
-14,02 mm

t2 Fletxa instantània tancaments interns fi,tab 0,00 mm
k= 1,03 Dia 60 Ec,j *Ihp Nm2/m -14,02 mm

Fletxa diferida de la tabaqueria entre t2 i t3 0,00 mm 0,11
Fletxa diferida del pp. bigueta entre t2 i t2 0,45 mm 0,11
Fletxa diferida de la força del pret. entre t2 i t3 -0,57 mm 0,11

-14,13 mm
t3 Fletxa instantània de la càrrega morta fi,cm 2,57 mm

k= 1,06 Dia 90 Ec,j *Ihp Nm2/m
Fletxa diferida de la tabiqueria entre t3 i t4 0,00 mm 0,43
Fletxa diferida de la carrega morta entre t3 i t4 1,10 mm 0,43
Fletxa diferida del p.p. bigueta entre t3 i t4 1,69 mm 0,43
Fletxa diferida de la força de pret. entre t3 i t4 -2,04 mm 0,43

-10,80 mm
t4 Fletxa instantània de la sobrecàrregade us fi,scu 5,22 mm

k= 1,16  Dia 360 Ec,j *Ihp Nm2/m
Fletxa diferida de la càrrega de tabiqueria entre t4 i infinit 0,00 mm 0,59
Fletxa diferida de la càrrega morta entre t4 i infinit 1,39 mm 0,59
Fletxa diferida de la càrrega del pp.bigueta entre t4 i infinit 2,14 mm 0,59
Fletxa diferida de la força de pretensat entre t4 i infinit -2,58 mm 0,59
Fletxa dif.de la part quasipermanent de la SCU entre t4 i infinit 1,48 mm 0,59

-3,15 mm

CÀLCUL
FLETXA POSITIVA TOTAL Mín.L/250 o L/500 +10: 26 mm -3 mm Ok!!
FLETXA ACTIVA L/500 o L/1000+5: 13 mm -23 mm Ok!! pag 428 calavera

Revisó 9/5/2017

Longitud de la placa alveolar
Longitud de la placaa efectes de càlcul

Sobrecàrregues d'us

Coef seguretat càrregues permanents

Tiempos (dias)

A25
A08

Coef seguretat sobrecàrregues de ús

Pes propi del prefabricat

Moment en vano degut a càrregues mortes fase 2
Moment en vano degut a SCU

Part quasi permanent de la sobrecàrrega d'us.

Justificació FORJAT ALVEOLAR

Càrrega total PP+CP+SCU

Armado elemento prefabricado:

Limitacions art 50 EHE

Pes propi del forjat compost
Pes propi del formigó "in situ"

Força de pretesat després de les pèrdues finals
Excentricitat de la força de pretesat respecte la placa

Valor de la força inicial de tesat (Ap*130)
Pèrdues instantànies de la força de pretesat
Pèrdues totals de la força de pretesat

Fletxa instantània al p. propi de la placa al transferir
26401014

Coeficient de simultaneïtat per la SCU

Càrregues mortes

Moment servei forjat  Fase 1+2

102646109

Moment últim  forjat Fase 1+2

Tipo elemento prefabricado:

93797306

Fletxa diferida del pretesat entre t0 i t1

91142665

Sobrecàrrega ús considerada a fletxa diferida

Força de pretesat desprès de les pèrdues instantànies

Excentricitat de la força de pretesat respecte el forjat

Resistència del formigó a la transferència
Resistència del formigó als 28 dies
Mòdul de deformació long. Del formigó a la transferència

fletxes parcials

Contrafletxa instantània al transferir

Fletxa dif. del pes propi de la bigueta entre t0 i t1

Fletxa inst. deguda al pes del formigó insitu
32473741

Fletxa diferida del pp. bigueta entre t1 i t2

Mòdul de deformació long. Del formigó als 28 dies

Rigidesa de la placa en solitari
Rigidesa considerada forjat a flexió positiva
Rigidesa equivalent pel tram analitzat
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FITXA DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS EHE -08
DE SOSTRES DE PLAQUES ALVEOLARS PRETESADES

UNE-EN 1168

TÈCNIC AUTOR DE LA MEMÒRIA : 0830/CPD/0364
Xavi Canela Corbella
Enginyer Tèc. Industrial,Col. 14779

Pàgina  1 de 13

  1.SECCIÓ PREFABRICADA

Secció transversal del forjat
Totes les cotes en mm

Escala: 1/10

Detall geometria formigó i posició armadures

Escala: 1/5

Detall sostre 

Escala: 1/10

ALVEOLAR A25  + 0  + 5  + 8  + 10

Partida Grenyana,17

GLS, Consorcio del Hormigón, S.L.U.

Pes: 3,87 kN/ml
Pes juntes plenes: 4,09 kN/ml

12/01/2017

Direcció:  
Localitat:  Lleida

Codi postal:  25004

ALVEOLAR A-25

Fàbrica:  GLS TÀRREGA

Fabricant:  

FITXA DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES ALVEOLAR PRETESADA 

1200

25
0
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FITXA DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS EHE -08
DE SOSTRES DE PLAQUES ALVEOLARS PRETESADES

UNE-EN 1168

0830/CPD/0364
TÈCNIC AUTOR DE LA MEMÒRIA :

Xavi Canela Corbella
Enginyer Tèc. Industrial,Col. 14779

Pàgina 2 de 13
  2.CARACTERÍSTIQUES DELS SOSTRES

  3. MATERIALS
Designació fck γc.pers. γc.acc. w, máx (mm)

(N/mm2) EHE08-15.3 EHE08-15.3 EHE08-5.1.1.2

HP-40/P/12/I 40 1,5 1,3 Mo2 Codi C
Ambient IIa... HP-40/P/12/IIa 40 1,5 1,3 Mo' ME1 50
Ambient IIb... HP-40/P/12/IIIb 40 1,5 1,3 Mo' ME1 80
Ambient IIIa... HP-40/P/12/IIIa 40 1,5 1,3 Mo ME2 100
Ambient IIIb... HP-40/P/12/IIIb 40 1,5 1,3 Mo
Ambient IV... HP-40/P/12/IV 40 1,5 1,3 Mo

Designació fck γc.pers. γc.acc. w, máx (mm)

(N/mm2) EHE08-15.3 EHE08-15.3 EHE08-5.1.1.2

Ambient I... HA-25/B/20/I 25 1,5 1,3 0,4
Ambient IIa... HA-25/B/20/IIa 25 1,5 1,3 0,3 CN1 2 8 44 20 32
Ambient IIb... HA-30/B/20/IIb 30 1,5 1,3 0,3 CN2 2 10 68 25 40
Ambient IIIa... HA-30/B/20/IIIa 30 1,5 1,3 0,2 CN3 2 12 98 30 48
Ambient IIIb... HA-30/B/20/IIIb 30 1,5 1,3 0,2 CN4 2 16 175 40 64
Ambient IV... HA-30/B/20/IV 30 1,5 1,3 0,2

Designació Ø fyk γs
mm (N/mm2) EHE08-15.3 (%)

Armadures actives UNE 36094-97 Y 1860 C I1 5 1,15 4 RT1 282
RT2 500
RT3 785

Designació fyk γs

(N/mm2) EHE08-15.3 (%)

Barres de reforç 500 1,15 2

  4. DESCRIPCIÓ ARMATS DEL ELEMENT PREFABRICAT

POS FILA Ø n Ø n Ø n Ø n Ø n Ø n Ø n Ø n Ø n Ø n

1 V1 5 10 5 14 5 16 5 16 5 16 5 18 5 20 5 20 5 20 5 24
2 V2 5 2 5 6 5 6 5 10 5 10 5 10 5 10
3 V3 5 2 5 2 5 4 5 8 5 10 5 10
4 V4 5 4 5 4 5 6 5 10 5 8 5 10 5 10
5

6

7

8 V5

9 V6 5 4 5 4 5 4 5 6 5 6 5 6 5 6 5 8 5 10 5 10
10

ALVEOLAR A25  + 0  + 5  + 8  + 10

1670

* mm2/m indiquen el total de mm2 
cosiderant dos reforços per placa

7,8%

26

3,9% 4,6% 4,7% 5,3%

903

Ø 10 a 200 
*L'alçada del reforç a tallant serà l'alçada 
del forjat - 95 mm (HRT=HF - 95)

62

1300 1300

227,5

1300
1060 1178

7,9% 9,0%

25 25 25 25

15,9%
13,1% 14,8% 16,5% 16,7% 18,3% 19,8% 23,6% 25,5% 26,4% 28,2%

27 2925

73 70

(N/mm2)

74 70 67 63 68

fcj tall

250 350 100 3,23 5,76 2,84 118 ME3

Pèr. 1 mes

Pèr. Totals

Allarg. Ruptura

Acer de reforç Allarg. Ruptura

UNE-EN 10080 B500S

Tipus formigó prefabricat ME - Malles de repartiment

211,5

1300 1300

EHE -08 39.2 Malla electrosoldada B500T

Ambient I... Descripció kg/m2
200x200x5 1,54

Ø 6 a 200 

GLS, Consorcio del Hormigón, S.L.U.

núm.b
ar

Diàm 
Ø

Capac 
(kN)

CN - Connectors

[mm] [mm] [mm] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [dm3/m2] [B500T]

GLS TÀRREGA

Partida Grenyana,17

Tipus  
SOSTRE

25+0
25+5
25+8

25+10

250 250

200x200x5 1,54
200x200x6 2,22

Fàbrica:  

ALVEOLAR A-25

Fabricant:  

Lleida
Codi postal:  25004

A02 A03 A04 A05

EHE -08 39.2
Codi

L.anc. 
(cm)

250 300 50 3,23 4,59 1,59 66 ME1

Tipus formigó in situ

9,4%
10,1% 12,7% 13,9% 14,6%

25

(mm) 78

Ø 8 a 200 

L.sol. 
(cm)

Acer de pretesat
Codi Descripció

mm2/
m

22,5

38,5

54,5

70,5

A06 A07 A08 A09 A10

h (mm)

TIPUS D'ARMAT A01

25

1256
Armadures 1300 1300 1300 1300 1300

(mm2) 314 393 471 550 628 707

919 1174 1378 1531 1633
5,9% 7,5% 8,2% 8,6%

S
IT

U
A

C
IÓ

 D
E

 L
E

S
 A

R
M

A
D

U
R

E
S

P
A

S
S

IV
E

S
A

C
T

IV
E

S

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IQ
U

E
S

 
D

E
 L

'A
R

M
A

D
U

R
A Tensió inicial 

(N/mm2)

c.d.g. arm.pret.

Força tesat (kN) 408 510 612 715 817

% Pèrdues del 
pretesat

3,3%

67

5,5% 6,7%
Pèr.inst.

Ap,t (mm2)

250 320 80 3,23 5,29 2,09 87 ME2

Cantell 
total HB

H C Pes llosa Pes sostre
Pes 

for.insitu
Volum 
for/m2

Malla 
repart

Direcció:  
Localitat:  

3,23 3,41 0,36 15

FITXA DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES ALVEOLAR PRETESADA 
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FITXA DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS EHE -08
DE SOSTRES DE PLAQUES ALVEOLARS PRETESADES

UNE-EN 1168

TÈCNIC AUTOR DE LA MEMÒRIA : 0830/CPD/0364
Xavi Canela Corbella
Enginyer Tèc. Industrial,Col. 14779

Pàgina 3 de 13

  5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA PLACA ALVEOLAR AÏLLADA

Mu m*kN

x/d

M2(*4) m*kN

Mu- m*kN

M1(*5) m*kN

Lx= 225

Lx> 351

Els valors de rigidesa i fisuració estan considerats a 28 dies, per una altra edat es multiplicarà pel factor:

ALVEOLAR A25  + 0  + 5  + 8  + 10

25004
Fàbrica:  

Codi postal:  

ALVEOLAR A-25

Fabricant:  

Direcció:  Partida Grenyana,17
Localitat:  Lleida

GLS, Consorcio del Hormigón, S.L.U.

10383 10445Mòdul resistent 
(cm3)

Winf 9958 10021 10071 10089
Wsup 9756 9766 9771

A05 A06 A07 A08 A09 A10

GLS TÀRREGA

TIPUS  DE PRELLOSA A01 A02 A03 A04

59 54 49 52
9889

Excentricitat e (mm) 46 57 61 49 53 55
9802 9806 9810 9816 9848 9878

10137 10181 10284 10348

75366 85003

Tensions degudes al 
pretesat (N/mm2)

σp,inf(*1) 4,40 5,99 7,40
P*e (kNmm) 18768 28932 37429 34847 43270 50846 69184 74722

918684 1173874 1378026 1531140 1633216P(N) 408304 510380 612456 714532 816608

0,10 0,74 1,56 1,18
17,43

σp,sup(*1) 0,62 0,21 -0,03 0,85 0,61 0,45
7,77 9,15 10,44 13,53 15,16 16,07

σp,sup(*2) 0,62 0,25 0,04 0,89 0,69 0,57 0,33 0,98
9,77 12,47 13,87 14,65 15,77σp,inf(*2) 4,23 5,72 7,02 7,36 8,62

σp,sup(*3) 0,55 0,18 -0,03 0,73 0,52 0,38 0,08
7,80 8,78 11,00 12,12 12,73 13,56

1,78 1,48

σp,inf(*3) 3,91 5,25 6,40 6,71

264,60
Relació 0,07 0,08 0,08 0,09 0,11 0,12

133,44 156,37 177,36 217,06 238,88 251,94

0,59 1,23 0,92
Mom . Últim 77,43 102,22 123,70

F
le

xi
o 

 
N

eg
at

iv
a Mom . Últim 34,92 37,30 41,42 57,82 61,83 66,10 74,38

M. Execució 42,43 57,99 71,74 75,33 88,84 101,39 131,42 147,34
0,16 0,19 0,22 0,23

156,15 169,69
89,84

F
le

x.
   

P
o

si
tiv

a

51,08 58,89 55,79
103,62 102,48

M. Ex S.Sopa. 48,12 44,40 42,29 50,69 48,60 47,34 44,80

39,23Rigidesa bruta (MN*m2) 38,06 38,20 38,30 38,40 38,49
125555 126148 126554 126994Inèrcia Homogenitzada cm4 123199 123652 123982 124296 124614 124899

38,58

MoD 156,15

T
al

la
nt

 
(k

N
) Long. mm(*6) Vu2 Md<Mfis 105,12 110,14 114,95 155,54

Vu2 Md>Mfis 121,85 125,64
Vu2 Md>Mfis 86,85 92,93 98,83 105,21 110,79 116,21 128,92

Rigidesa fisurada (MN*m2) 18,86 18,86 18,86 18,86 18,86 18,86 18,87 18,87

85,66
42,43 57,99 71,74 75,33 88,84

119,55 124,01 128,33 138,61 146,33 151,86
18,87 18,87

139,33 147,23 151,18

89,93
229,68 248,83

77,19 81,36 85,50 89,73 93,80 97,85 107,80 115,82

(*1)(*2)(*3) - Tensions degudes a l'esforç de pretesat essent 1 després de les pèrdues instantànies, 2 a 28 dies i 3 a temps infinit

M0.2 FC 62,05 83,50 102,81 109,93 128,97

Mts de servei 
positius (m*kN) 106,10 121,13 157,17 176,25 186,81 203,10

101,39 131,42 147,34 169,69
Mo'TL 50,62 69,21

(*6) - Càlcul tallant  Vu2 Md<Mfis esforç tallant a la zona no fisurada  Vu2, segons EHE-08 44.2.3.1.1

- Càlcul tallant  Vu2 Md>Mfis esforç tallant a la zona fisurada  Vu2, segons EHE-08 44.2.3.2.1.2 amb una longitud d'entrega                                                                     
Lx = Cantell útil de forjat/2 + D o Lx = Cantell peça  en el nostre cas (125)+100 mm

- Lbtp ( Longitud de transferència de l'armadura activa de pretensat) * 1.2  = 351 mm

(*4) - Càlcul segons EHE-08 59.2 (b) . Aquest moment és el de descompressió de la placa . Per tant no se superarà aquest durant el muntatge , 
garantint mantindre la placa comprimida

(*5) - Càlcul segons EHE-08 59.2 (a) . Aquest valor no superarà la resistència a flexotracció del formigó tirat in situ. ( Formigó HA25 )
Mo = Moment de descompressió de la fibra inferior de la secció.

Mo' =El menor moment entre el Moment que produeix  descompressió a la zona de l'armadura activa més baixa o traccions superiors al fct,fl 
de las fibres inferiors de la placa.

0,89 0,91 1,00 1,06 1,13

266 264 260

Els moments i els tallants de les càrregues majorades amb els coeficients utilitzats ( per a càrregues i sobrecàrregues) han de ser majors que 
els valors últims.

Edat: 7 dies 15 dies 21 dies 28 dies 3 mesos

Lbtp = 292 289 285 285 282 278 270

1,27

La resistència al foc de l'element pretensat s'ha determinat d'acord amb les recomanacions recollides en l'Annex C Resistència de les 
estructures de formigó armat del document bàsic SI Seguretat en cas d'incendi del Codi Tècnic de l'Edificació. El mètode de 
comprovació utilitzat ha estat el de comprovació mitjançant taules, havent determinat la distància equivalent per als valors del 
coeficient de seguretat MFI d'acord amb el punt C.2 Taules i la Taula C.3 del citat annex.

En els forjats fins i tot treballant recolzats es col·locarà una armadura superior mínima en els seus extrems que proporcioni un moment 
negatiu no inferior a 1/4 de moment flector positiu màxim del tram contigu.

Essent R: Capacitat resistent, I: Estanqueïtat al pas de les flames i gasos calents, i I: Aïllament tèrmic. Haurem de complementar la 
capa de compressió per garantir el criteri E, I.

12/01/2017

Moment de fisuració: 0,78

214,84

0,86 0,96 1,00 1,10 1,17 1,22

A04 A05 A06 A07 A08

M0.2 = Moment que produeix una fisura de 0.2 mm

146,86 190,04

Armat A01 A02 A03

Rigidesa: 0,83

FITXA DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES ALVEOLAR PRETESADA 

38,79 38,97 39,09

1,16 1,20
6 mesos 1 any > 5 anys

A09 A10

Les longituds de transferència varien en funció de l'armat disposat sent l'anterior la més crítica.
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  6. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE L'ELEMENT PREFABRICAT AÏLLAT  ( a 28 dies)

- Va tallant per esgotament de l'ancoratge de l'armadura traccionada per una longitud d'entrega Lbpt

ALVEOLAR A25  + 0  + 5  + 8  + 10

A08 A10
Lbtp = 292 289

Flexió positiva                                                                                                                                     
Moments límits de servei segons tipus d'exposició (mkN/m)

Vu Tallants (KN/m)*

M0,2

Md<M0

Vu (Le=100)

87,60

91,78

95,79

99,62

GLS, Consorcio del Hormigón, S.L.U.

266285 285 282 278 270 264 260

129,62

Armat A01 A02 A03

Codi postal:  25004
Fàbrica:  GLS TÀRREGA

T
IP

U
S

 D
'A

R
M

A
T FLEXIÓ POSITIVA / NEGATIVA 

Mòdul 
resistent Winf 

(cm3)

Mòdul 
resistent 

Wsup (cm3)

Rigidesa (m2*MN)
Flexió negativa

Fabricant:  

Direcció:  Partida Grenyana,17
Localitat:  Lleida

Md>M0

E*I E*If Vu
x/dMu

M execució 
s/puntal

Mo(fct)

57,67 69,58 77,44A02 8351 8138 31,831 18,858 31,08 37,00 0,10

0,08 71,27 64,52 35,36 42,18 51,71A01 8298 8130 31,714 18,858 29,10 40,10

85,19 48,33

31,997 18,861 48,18

103,08 59,79 71,38 85,67 82,36A03 8392 8143 31,916 18,861 34,52 35,24 0,10 96,10

A06 8484 8175 32,152 18,863 55,09 39,45 0,16

0,14 110,59 130,31 74,03 88,42 107,47

91,61 87,68

A05 8448 8172 32,079 18,861 51,52 40,50

42,24 0,12 99,16 111,20 62,77 74,94A04 8408 8169

32,474 18,866 74,86

180,89 109,52 130,97 158,36 107,44A07 8570 8180 32,321 18,866 61,98 37,33 0,21 146,61

A10 8705 8241 32,691 18,869 85,40 46,49 0,29

0,27 167,57 209,95 130,13 155,67 191,40

179,03 116,11

A09 8652 8232 32,578 18,866 86,35 49,08

42,57 0,24 160,10 199,06 122,78 146,88A08 8623 8207

12/01/2017

Mo = Moment de descompressió de la fibra inferior de la secció.
Mo' = El menor moment entre el Moment que produeix  descompressió a la zona de l'armadura activa més baixa o traccions 
superiors al fct,fl de las fibres inferiors de la placa.
M0.2 = Moment que produeix una fisura de 0.2 mm

- Càlcul tallant  Vu2 Md<Mfis esforç tallant a la zona no fisurada  Vu2, segons EHE-08 44.2.3.1.1

- Càlcul tallant  Vu2 Md>Mfis esforç tallant a la zona fisurada  Vu2, segons EHE-08 44.2.3.2.1.2 amb una longitud d'entrega Lx = 
Cantell útil de forjat/2 + D o Lx = Cantell peça  en el nostre cas 125+100 = 225 mm

Va  = 114 118 121 126 129 132 139 144 149 150

A04 A05 A06 A07 A07

92,33 103,34

106,94

115,51

121,94

126,55

179,08 220,50

100,94 122,38 96,85

84,47

72,37

141,41 169,25 207,36 125,99

122,69

121,20 147,80 84,49

FITXA DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES ALVEOLAR PRETESADA 

Mu (mkN) Mo Mo'

ALVEOLAR A-25
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  7. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DEL SOSTRE (a temps infinit ) + 0

ζ 1,00

β 1,00

(*8) (*9)

>10 cm2/m2

NOTES:

M

β (Ib) Inercia bruta del forjat/ (Ib) Inercia bruta llosa. = 1,00
α (Whh) forjat / (Wh) llosa
ζ (S/I) llosa/ (S/I) forjat = 1,00

V

- Vs*(7) Esforç tallant suportat per cm2 d'armadura de reforç colocada perpendicular a la secció.

τ El rasant s'ha establert considerant superfícies de contacte de rugositat alta.
En voladissos sense armadura de cosit el rasant es miltiplicará pel factor 0,7
- Vcu*(8) Esforç rasant suportat pel roçament entre formigons ( s'ha considerat HA 25)

- VSU*(8) Esforç rasant suportat pel reforç d'armadura situada a tal efecte, sempre que aquesta superi el valor mínim Vsu>10cm2/m2
- Es considerarà un valor aproximat de càlul de rasant en general  τd=Vd/p*z

RESISTÈNCIA AL FOC DEL FORJAT

am REI am REI am REI am REI am REI am REI am REI am REI am REI am REI
17,8 30 16,5 30 18,9 60 22,7 90 23,6 90 25,3 90 28,5 90 29,9 90 31,7 120 30,3 90
12,8 30 11,5 30 13,9 30 17,7 30 18,6 60 20,3 60 23,5 90 24,9 90 26,7 90 25,3 90
7,8 #### 6,5 #### 8,9 #### 12,7 30 13,6 30 15,3 30 18,5 60 19,9 60 21,7 60 20,3 60

- S'han reduït les distàncies mínimes equivalents en un 10 % per la utilització d'àrids caliços.
- Pel càlcul de am s'han considerat tots els cables situats per sota de la fibra neutre del forjat.

ALVEOLAR A25  + 0  + 5  + 8  + 10

ALVEOLAR A-25 A-01 A-02 A-05 A-06 A-07 A-08 A-09 A-10A-03 A-04

12/01/2017

GLS, Consorcio del Hormigón, S.L.U.

Direcció:  Partida Grenyana,17
Localitat:  Lleida

Codi postal:  25004

ALVEOLAR A-25

Fabricant:  

Vs*(7)
Rasant 
(kN/m)

 (mkN/m) Mo(fct) Mo Mo'

Fàbrica:  GLS TÀRREGA

T
IP

U
S

 D
'A

R
M

A
T FLEXIÓ POSITIVA 

(S/I) llosa/(S/I) sostre

(Ib) sostre/(Ib) llosa

Mòdul 
resistent Winf 

(cm3)

Mòdul 
resistent 

Wsup (cm3)

Rigidesa (m2*MN/m)

W
if 

/ 
W

ip

6,77 111,4 16,3

ALVEOLAR A-25

α x/d Vu
Vu 

(Le=100)

R
e

l Mu
Moments límits de servei segons tipus d'exposició 

(mkN/m)
Vu Tallants (kN/m)

A02 8351 8138 31,831 18,858 1,00 0,10

68,40 32,49 38,76 48,29 72,37 86,21

Vcu Vsu

A01 8298 8130 31,714 18,858 1,00 0,08 64,52

M0,2
Md>M0 Md<M0

*k
N

/c
m

2

E*I E*If

A04 8408 8169 31,997 18,858

0,10 103,08 90,30 53,98 64,46 78,75

89,95 7,38 111,8 17,7

A03 8392 8143 31,916 18,858 1,00

85,19 80,15 44,01 52,52 64,43 77,44

84,27 87,68 97,01 8,49 112,3 20,41,00 0,12 111,20 93,00 56,62 67,59

82,36 93,49 8,66 112,1 20,8

A06 8484 8175 32,152 18,863

0,14 130,31 102,76 66,20 79,06 98,12A05 8448 8172 32,079 18,858 1,00

110,93 96,85 103,30

92,33 100,23 8,42 112,6 20,2

A08 8623 8207 32,474 18,866

0,21 180,89 132,00 94,91 113,51 140,90A07 8570 8180 32,321 18,863 1,00

157,98

107,44

122,69 119,71 7,92 114,4 19,0

8,32 112,9 20,01,00 0,16 147,80 111,62 74,91 89,50

110,77 132,51 168,24

110,40 8,12 113,5 19,5

199,06 142,50 105,18 125,82

A10 8705 8241 32,691 18,869

0,27 209,95 148,21

1,00 0,29 220,50 156,54 118,87

A09 8652 8232 32,578 18,866 1,00

142,27 114,8 19,1

Mín Vsu

Mo = Moment de descompressió de la fibra inferior de la secció.
Mo' = El menor moment entre el Moment que produeix  descompressió a la zona de l'armadura activa més baixa o traccions 
superiors al fct,fl de las fibres inferiors de la placa.
M0.2 = Moment que produeix una fisura de 0.2 mm

- Càlcul tallant  Vu2 Md<Mfis esforç tallant a la zona no fisurada  Vu2, segons EHE-08 44.2.3.1.1
- Càlcul tallant  Vu2 Md>Mfis esforç tallant a la zona fisurada  Vu2, segons EHE-08 44.2.3.2.1.2 amb una longitud d'entrega Lx = 
Cantell útil de forjat/2 + D o Lx = Cantell peça  en el nostre cas 125+100 = 225 mm

180,38

116,11 115,80 8,03 114,0 19,31,00 0,24

125,99 121,94 7,96

µfi<=0.6

 REI                     
DB SI A. C.2  

EHE -08

µfi<=0.4

µfi<=0.5

-La resistència al foc de l'element pretensat s'ha determinat d'acord amb les recomanacions recollides en l'Annex C Resistència de les 
estructures de formigó armat del document bàsic SI Seguretat en cas d'incendi del Codi Tècnic de l'Edificació. El mètode de 
comprovació utilitzat ha estat el de comprovació mitjançant taules, havent determinat la distància equivalent per als valors del 
coeficient de seguretat MFI d'acord amb el punt C.2 Taules i la Taula C.1 del citat annex.

FITXA DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES ALVEOLAR PRETESADA 
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8. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DEL SOSTRE (a temps infinit ) + 5

ζ 1,15

β 1,77

(*8) (*9)

>10 cm2/m2

NOTES:

M

β (Ib) Inercia bruta del forjat/ (Ib) Inercia bruta llosa. = 1,77
α (Whh) forjat / (Wh) llosa
ζ (S/I) llosa/ (S/I) forjat = 1,15

V

- Vs*(7) Esforç tallant suportat per cm2 d'armadura de reforç colocada perpendicular a la secció.

τ El rasant s'ha establert considerant superfícies de contacte de rugositat alta.
En voladissos sense armadura de cosit el rasant es miltiplicará pel factor 0,7
- Vcu*(8) Esforç rasant suportat pel roçament entre formigons ( s'ha considerat HA 25)

- VSU*(8) Esforç rasant suportat pel reforç d'armadura situada a tal efecte, sempre que aquesta superi el valor mínim Vsu>10cm2/m2
- Es considerarà un valor aproximat de càlul de rasant en general  τd=Vd/p*z

RESISTÈNCIA AL FOC DEL FORJAT

am REI am REI am REI am REI am REI am REI am REI am REI am REI am REI
67,8 240 56,7 240 52,0 180 64,4 240 59,9 240 57,3 240 53,2 180 57,7 240 62,7 240 59,4 240
62,8 240 51,7 180 47,0 180 59,4 240 54,9 240 52,3 180 48,2 180 52,7 180 57,7 240 54,4 240
57,8 240 46,7 180 42,0 120 54,4 240 49,9 180 47,3 180 43,2 120 47,7 180 52,7 180 49,4 180

- S'han reduït les distàncies mínimes equivalents en un 10 % per la utilització d'àrids caliços.
- Pel càlcul de am s'han considerat tots els cables situats per sota de la fibra neutre del forjat.

µfi<=0.6

 REI                     
DB SI A. C.2  

EHE -08

µfi<=0.4

µfi<=0.5

-La resistència al foc de l'element pretensat s'ha determinat d'acord amb les recomanacions recollides en l'Annex C Resistència de les
estructures de formigó armat del document bàsic SI Seguretat en cas d'incendi del Codi Tècnic de l'Edificació. El mètode de
comprovació utilitzat ha estat el de comprovació mitjançant taules, havent determinat la distància equivalent per als valors del
coeficient de seguretat MFI d'acord amb el punt C.2 Taules i la Taula C.1 del citat annex.

FITXA DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES ALVEOLAR PRETESADA 

143,16 149,04 9,03

Mín Vsu

Mo = Moment de descompressió de la fibra inferior de la secció.
Mo' = El menor moment entre el Moment que produeix  descompressió a la zona de l'armadura activa més baixa o traccions 
superiors al fct,fl de las fibres inferiors de la placa.
M0.2 = Moment que produeix una fisura de 0.2 mm

- Càlcul tallant  Vu2 Md<Mfis esforç tallant a la zona no fisurada  Vu2, segons EHE-08 44.2.3.1.1
- Càlcul tallant  Vu2 Md>Mfis esforç tallant a la zona fisurada  Vu2, segons EHE-08 44.2.3.2.1.2 amb una longitud d'entrega Lx =
Cantell útil de forjat/2 + D o Lx = Cantell peça  en el nostre cas 150+100 = 250 mm

227,53

132,91 142,04 9,06 136,1 21,81,37 0,24

136,9 21,7A10 11895 13091 57,756 29,508

0,26 276,06 199,07

1,37 0,26 289,28 209,49 158,01

A09 11829 13072 57,548 29,501 1,37

181,04

139,67 146,47 8,90 136,4 21,4

8,98 134,7 21,51,37 0,18 192,38 148,55 98,34 112,53

147,88 169,39 212,97

135,93 9,20 135,6 22,1

260,31 190,02 138,99 159,19

108,41 124,47 8,91 134,4 21,4

A08 11792 13054 57,415 29,501

0,21 235,45 174,97 124,24 142,25 175,66A07 11723 13029 57,187 29,494 1,37

198,41

124,00

21,11,37 0,14 146,23 124,91 75,15 85,96

98,25 116,98 9,29 133,8 22,3

A06 11602 13006 56,828 29,494

0,16 169,78 137,19 87,20 99,76 123,00A05 11553 12996 56,677 29,488 1,37

138,68 113,05 127,92

A04 11498 12983 56,511 29,488

0,12 132,73 119,69 70,00 80,06 97,49

113,06 9,15 133,4 22,0

A03 11482 12969 56,437 29,488 1,37

108,90 106,91 57,46 65,70 80,23 93,23

106,30 103,64 120,88 8,77 134,0

A02 11427 12956 56,267 29,488 1,37 0,10

92,31 43,15 49,32 60,94 87,96 108,91

Vcu Vsu

A01 11360 12936 56,053 29,488 1,37 0,08 83,29

M0,2
Md>M0 Md<M0

*k
N

/c
m

2

E*I E*If

Vs*(7)
Rasant 
(kN/m)

 (mkN/m) Mo(fct) Mo Mo'

Fàbrica:  GLS TÀRREGA

T
IP

U
S

 D
'A

R
M

A
T FLEXIÓ POSITIVA 

(S/I) llosa/(S/I) sostre

(Ib) sostre/(Ib) llosa

Mòdul 
resistent Winf 

(cm3)

Mòdul 
resistent 

Wsup (cm3)

Rigidesa (m2*MN/m)

W
if 

/ 
W

ip

8,75 132,9 21,0

ALVEOLAR A-25

α x/d Vu
Vu 

(Le=100)

R
e

l Mu
Moments límits de servei segons tipus d'exposició 

(mkN/m)
Vu Tallants (kN/m)

Direcció:  Partida Grenyana,17
Localitat:  Lleida

Codi postal:  25004

ALVEOLAR A-25

Fabricant:  GLS, Consorcio del Hormigón, S.L.U.

A-03 A-04

12/01/2017

ALVEOLAR A25  + 0  + 5  + 8 + 10

ALVEOLAR A-25 A-01 A-02 A-05 A-06 A-07 A-08 A-09 A-10
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9. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DEL SOSTRE FLEXIÓ NEGATIVA ALVEOLAR 25 + 5

Armats mínims negatiu acer B500S  HA25 = HA30 = HA35 = Ac= cm2

Lleida

ALVEOLAR A25  + 0  + 5  + 8 + 10

392 mm2

49,17
57,39 53,28

1828

50,89
8 Ø 16 1608 172,22 95,98 80,31

En flexió negativa es respectaran els armats mínims segons EHE-08 Art.42.3.2 i Art 42.3.5. els resultats obtinguts amb altres armats que no 
compleixen amb els articles esmentats s'indiquen només a títol informatiu.

Les combinacions de barres en moments negatius poden ser substituïdes per altres amb secció total equivalent, fins i tot d'una sola barra, de la 
mateixa classe i qualitat.

280 mm2 336 mm2

Secció Asu        
(mm2/m)

Mu 
(mkN/m)       
B500S

Rigidesa 
(m2*MN/m)

Mfis 
(mkN/m) 

Fabricant:  GLS, Consorcio del Hormigón, S.L.U.

Direcció:  Partida Grenyana,17
Localitat:  

5 Ø 12 565 63,55
59,92

56,72 52,80 49,10
4 Ø 12 452 51,06

75,93

Mfis donem diferents valors en funció del fortmigó in situ HA 25, HA 30 i HA 35. Ens podem trobar amb la necessitat d'augmentar aquest moment 
de fisuració en funció del tipus d'ambient necessari.

47,85
4 Ø 16 804 88,86

45,73

45,62
6 Ø 12 61,82 56,41 51,35 46,66

52,53 47,20

65,89 53,12
7 Ø 16 1407 151,90 83,85 71,82 60,76

110,22 HA35 64,52 58,31

49,40 45,76
8 Ø 12 905

67,80 60,61 53,94

74,67 65,41 56,88

679

5 Ø 16 1005

Reforç superior 
per (m)

12/01/2017

6 Ø 16 1206 131,23
50,68

73,34 64,49 56,31 48,92

49,81 47,21 44,73

100,37

FLEXIÓ NEGATIVA

57,28

HA25 52,54

7 Ø 12 792 88,21 HA30

FITXA DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES ALVEOLAR PRETESADA 

ALVEOLAR A-25

M límit segons classe d'exposició (m·kN/m)

total E*I   
(HA-25) I II III-IV IIIc

Codi postal:  25004
Fàbrica:  GLS TÀRREGA

APROVACIÓ
 D

ECRET A
LC

ALD
IA

 2
1.

12
.1

8
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  10. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DEL SOSTRE (a temps infinit ) + 8

ζ 1,25

β 2,32

(*8) (*9)

>10 cm2/m2

NOTES:

M

β (Ib) Inercia bruta del forjat/ (Ib) Inercia bruta llosa. = 2,32
α (Whh) forjat / (Wh) llosa
ζ (S/I) llosa/ (S/I) forjat = 1,25

V

- Vs*(7) Esforç tallant suportat per cm2 d'armadura de reforç colocada perpendicular a la secció.

τ El rasant s'ha establert considerant superfícies de contacte de rugositat alta.
En voladissos sense armadura de cosit el rasant es miltiplicará pel factor 0,7
- Vcu*(8) Esforç rasant suportat pel roçament entre formigons ( s'ha considerat HA 25)

- VSU*(8) Esforç rasant suportat pel reforç d'armadura situada a tal efecte, sempre que aquesta superi el valor mínim Vsu>10cm2/m2
- Es considerarà un valor aproximat de càlul de rasant en general  τd=Vd/p*z

RESISTÈNCIA AL FOC DEL FORJAT

am REI am REI am REI am REI am REI am REI am REI am REI am REI am REI
67,8 240 56,7 240 52,0 180 64,4 240 59,9 240 57,3 240 53,2 180 57,7 240 62,7 240 59,4 240
62,8 240 51,7 180 47,0 180 59,4 240 54,9 240 52,3 180 48,2 180 52,7 180 57,7 240 54,4 240
57,8 240 46,7 180 42,0 120 54,4 240 49,9 180 47,3 180 43,2 120 47,7 180 52,7 180 49,4 180

- S'han reduït les distàncies mínimes equivalents en un 10 % per la utilització d'àrids caliços.
- Pel càlcul de am s'han considerat tots els cables situats per sota de la fibra neutre del forjat.

µfi<=0.6

 REI                     
DB SI A. C.2  

EHE -08

µfi<=0.4

µfi<=0.5

-La resistència al foc de l'element pretensat s'ha determinat d'acord amb les recomanacions recollides en l'Annex C Resistència de les 
estructures de formigó armat del document bàsic SI Seguretat en cas d'incendi del Codi Tècnic de l'Edificació. El mètode de 
comprovació utilitzat ha estat el de comprovació mitjançant taules, havent determinat la distància equivalent per als valors del 
coeficient de seguretat MFI d'acord amb el punt C.2 Taules i la Taula C.1 del citat annex.

FITXA DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES ALVEOLAR PRETESADA 

145,90 158,12 10,00

Mín Vsu

Mo = Moment de descompressió de la fibra inferior de la secció.
Mo' = El menor moment entre el Moment que produeix  descompressió a la zona de l'armadura activa més baixa o traccions 
superiors al fct,fl de las fibres inferiors de la placa.
M0.2 = Moment que produeix una fisura de 0.2 mm

- Càlcul tallant  Vu2 Md<Mfis esforç tallant a la zona no fisurada  Vu2, segons EHE-08 44.2.3.1.1
- Càlcul tallant  Vu2 Md>Mfis esforç tallant a la zona fisurada  Vu2, segons EHE-08 44.2.3.2.1.2 amb una longitud d'entrega Lx = 
Cantell útil de forjat/2 + D o Lx = Cantell peça  en el nostre cas 165+100 = 265 mm

255,37

135,90 150,89 10,03 147,8 24,11,59 0,22

148,7 24,0A10 13862 15943 75,588 37,006

0,24 318,88 229,11

1,59 0,25 333,26 240,75 180,76

A09 13788 15917 75,315 37,006 1,59

203,86

142,46 155,45 9,86 148,1 23,7

10,16 146,3 24,41,59 0,16 217,79 170,56 112,03 126,21

169,45 191,05 239,34

144,61 10,20 147,2 24,5

300,09 218,17 158,69 178,90

111,99 132,81 10,10 145,9 24,2

A08 13744 15901 75,149 37,006

0,20 270,07 200,49 141,36 159,33 196,35A07 13664 15873 74,855 36,999 1,59

222,36

127,23

23,91,59 0,13 166,00 144,00 85,99 96,84

102,12 125,14 10,49 145,3 25,2

A06 13524 15837 74,363 36,999

0,14 192,37 157,75 99,48 112,05 137,80A05 13466 15822 74,158 36,987 1,59

155,19 116,52 136,35

A04 13404 15804 73,934 36,987

0,10 149,84 137,30 79,38 89,39 108,71

121,13 10,34 144,8 24,8

A03 13384 15792 73,851 36,987 1,59

123,11 122,99 65,34 73,56 89,66 97,22

119,37 107,34 129,13 9,96 145,4

A02 13322 15774 73,623 36,987 1,60 0,09

106,69 49,36 55,56 68,44 92,04 116,88

Vcu Vsu

A01 13247 15747 73,343 36,987 1,60 0,07 94,66

M0,2
Md>M0 Md<M0

*k
N

/c
m

2

E*I E*If

Vs*(7)
Rasant 
(kN/m)

 (mkN/m) Mo(fct) Mo Mo'

Fàbrica:  GLS TÀRREGA

T
IP

U
S

 D
'A

R
M

A
T FLEXIÓ POSITIVA 

(S/I) llosa/(S/I) sostre

(Ib) sostre/(Ib) llosa

Mòdul 
resistent Winf 

(cm3)

Mòdul 
resistent 

Wsup (cm3)

Rigidesa (m2*MN/m)

W
if 

/ 
W

ip

9,94 144,3 23,9

ALVEOLAR A-25

α x/d Vu
Vu 

(Le=100)

R
e

l Mu
Moments límits de servei segons tipus d'exposició 

(mkN/m)
Vu Tallants (kN/m)

Direcció:  Partida Grenyana,17
Localitat:  Lleida

Codi postal:  25004

ALVEOLAR A-25

Fabricant:  GLS, Consorcio del Hormigón, S.L.U.

A-03 A-04

12/01/2017

ALVEOLAR A25  + 0  + 5  + 8  + 10

ALVEOLAR A-25 A-01 A-02 A-05 A-06 A-07 A-08 A-09 A-10
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DE SOSTRES DE PLAQUES ALVEOLARS PRETESADES

UNE-EN 1168

TÈCNIC AUTOR DE LA MEMÒRIA : 0830/CPD/0364
Xavi Canela Corbella
Enginyer Tèc. Industrial,Col. 14779

Pàgina 9 de 13

  11. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DEL SOSTRE FLEXIÓ NEGATIVA ALVEOLAR 25 + 8

Armats mínims negatiu acer B500S  HA25 = HA30 = HA35 = Ac= cm2

Lleida

ALVEOLAR A25  + 0  + 5  + 8  + 10

449 mm2

58,89
67,90 63,40

2093

60,78
8 Ø 16 1608 193,20 109,89 92,84

En flexió negativa es respectaran els armats mínims segons EHE-08 Art.42.3.2 i Art 42.3.5. els resultats obtinguts amb altres armats que no 
compleixen amb els articles esmentats s'indiquen només a títol informatiu.

Les combinacions de barres en moments negatius poden ser substituïdes per altres amb secció total equivalent, fins i tot d'una sola barra, de la 
mateixa classe i qualitat.

321 mm2 385 mm2

Secció Asu        
(mm2/m)

Mu 
(mkN/m)       
B500S

Rigidesa 
(m2*MN/m)

Mfis 
(mkN/m) 

Fabricant:  GLS, Consorcio del Hormigón, S.L.U.

Direcció:  Partida Grenyana,17
Localitat:  

5 Ø 12 565 70,92
72,67

67,17 62,88 58,82
4 Ø 12 452 56,96

84,78

Mfis donem diferents valors en funció del fortmigó in situ HA 25, HA 30 i HA 35. Ens podem trobar amb la necessitat d'augmentar aquest moment 
de fisuració en funció del tipus d'ambient necessari.

57,44
4 Ø 16 804 99,35

55,45

54,98
6 Ø 12 72,72 66,82 61,29 56,14

62,58 56,73

77,15 63,23
7 Ø 16 1407 170,26 96,68 83,61 71,57

123,33 HA35 75,67 68,90

59,15 55,14
8 Ø 12 905

79,24 71,41 64,13

86,70 76,64 67,33

679

5 Ø 16 1005

Reforç superior 
per (m)

12/01/2017

6 Ø 16 1206 146,97
61,46

85,26 75,63 66,72 58,62

59,60 56,74 54,00

112,17

FLEXIÓ NEGATIVA

75,00

HA25 62,59

7 Ø 12 792 98,53 HA30

FITXA DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES ALVEOLAR PRETESADA 

ALVEOLAR A-25

M límit segons classe d'exposició (m·kN/m)

total E*I   
(HA-25) I II III-IV IIIc

Codi postal:  25004
Fàbrica:  GLS TÀRREGA
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  12. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DEL SOSTRE (a temps infinit ) + 10

ζ 1,32

β 2,73

(*8) (*9)

>10 cm2/m2

NOTES:

M

β (Ib) Inercia bruta del forjat/ (Ib) Inercia bruta llosa. = 2,73
α (Whh) forjat / (Wh) llosa
ζ (S/I) llosa/ (S/I) forjat = 1,32

V

- Vs*(7) Esforç tallant suportat per cm2 d'armadura de reforç colocada perpendicular a la secció.

τ El rasant s'ha establert considerant superfícies de contacte de rugositat alta.
En voladissos sense armadura de cosit el rasant es miltiplicará pel factor 0,7
- Vcu*(8) Esforç rasant suportat pel roçament entre formigons ( s'ha considerat HA 25)

- VSU*(8) Esforç rasant suportat pel reforç d'armadura situada a tal efecte, sempre que aquesta superi el valor mínim Vsu>10cm2/m2
- Es considerarà un valor aproximat de càlul de rasant en general  τd=Vd/p*z

RESISTÈNCIA AL FOC DEL FORJAT

am REI am REI am REI am REI am REI am REI am REI am REI am REI am REI
67,8 240 56,7 240 52,0 180 64,4 240 59,9 240 57,3 240 53,2 180 57,7 240 62,7 240 59,4 240
62,8 240 51,7 180 47,0 180 59,4 240 54,9 240 52,3 180 48,2 180 52,7 180 57,7 240 54,4 240
57,8 240 46,7 180 42,0 120 54,4 240 49,9 180 47,3 180 43,2 120 47,7 180 52,7 180 49,4 180

- S'han reduït les distàncies mínimes equivalents en un 10 % per la utilització d'àrids caliços.
- Pel càlcul de am s'han considerat tots els cables situats per sota de la fibra neutre del forjat.

µfi<=0.6

 REI                     
DB SI A. C.2  

EHE -08

µfi<=0.4

µfi<=0.5

-La resistència al foc de l'element pretensat s'ha determinat d'acord amb les recomanacions recollides en l'Annex C Resistència de les 
estructures de formigó armat del document bàsic SI Seguretat en cas d'incendi del Codi Tècnic de l'Edificació. El mètode de 
comprovació utilitzat ha estat el de comprovació mitjançant taules, havent determinat la distància equivalent per als valors del 
coeficient de seguretat MFI d'acord amb el punt C.2 Taules i la Taula C.1 del citat annex.

FITXA DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES ALVEOLAR PRETESADA 

148,02 164,78 10,68

Mín Vsu

Mo = Moment de descompressió de la fibra inferior de la secció.
Mo' = El menor moment entre el Moment que produeix  descompressió a la zona de l'armadura activa més baixa o traccions 
superiors al fct,fl de las fibres inferiors de la placa.
M0.2 = Moment que produeix una fisura de 0.2 mm

- Càlcul tallant  Vu2 Md<Mfis esforç tallant a la zona no fisurada  Vu2, segons EHE-08 44.2.3.1.1
- Càlcul tallant  Vu2 Md>Mfis esforç tallant a la zona fisurada  Vu2, segons EHE-08 44.2.3.2.1.2 amb una longitud d'entrega Lx = 
Cantell útil de forjat/2 + D o Lx = Cantell peça  en el nostre cas 175 + 100 = 275 mm

273,87

138,14 157,37 10,75 156,0 25,81,75 0,21

156,9 25,6A10 15255 17880 89,000 42,862

0,23 349,03 249,35

1,75 0,24 363,89 261,83 195,82

A09 15175 17850 88,682 42,860 1,75

219,01

144,59 162,04 10,52 156,3 25,2

10,96 154,4 26,31,75 0,15 234,81 185,44 121,02 135,22

183,68 205,40 256,83

150,93 11,00 155,4 26,4

326,58 237,15 171,69 191,96

114,50 138,85 10,89 153,9 26,1

A08 15126 17834 88,488 42,858

0,19 292,59 217,72 152,64 170,62 210,05A07 15039 17804 88,143 42,852 1,75

238,25

129,59

25,81,76 0,12 178,82 156,94 93,08 103,97

104,79 131,02 11,28 153,3 27,1

A06 14886 17759 87,555 42,852

0,14 207,50 171,68 107,53 120,13 147,56A05 14824 17739 87,311 42,844 1,75

166,08 118,98 142,47

A04 14756 17717 87,045 42,844

0,10 161,16 149,28 85,52 95,52 116,09

126,93 11,13 152,8 26,7

A03 14734 17707 86,952 42,844 1,76

132,54 133,96 70,49 78,72 95,86 99,95

127,97 109,91 135,09 10,76 153,5

A02 14667 17684 86,683 42,844 1,76 0,08

116,52 53,40 59,62 73,33 94,81 122,57

Vcu Vsu

A01 14587 17654 86,357 42,844 1,76 0,07 102,30

M0,2
Md>M0 Md<M0

*k
N

/c
m

2

E*I E*If

Vs*(7)
Rasant 
(kN/m)

 (mkN/m) Mo(fct) Mo Mo'

Fàbrica:  GLS TÀRREGA

T
IP

U
S

 D
'A

R
M

A
T FLEXIÓ POSITIVA 

(S/I) llosa/(S/I) sostre

(Ib) sostre/(Ib) llosa

Mòdul 
resistent Winf 

(cm3)

Mòdul 
resistent 

Wsup (cm3)

Rigidesa (m2*MN/m)

W
if 

/ 
W

ip

10,74 152,2 25,8

ALVEOLAR A-25

α x/d Vu
Vu 

(Le=100)

R
e

l Mu
Moments límits de servei segons tipus d'exposició 

(mkN/m)
Vu Tallants (kN/m)

Direcció:  Partida Grenyana,17
Localitat:  Lleida

Codi postal:  25004

ALVEOLAR A-25

Fabricant:  GLS, Consorcio del Hormigón, S.L.U.

A-03 A-04

12/01/2017

ALVEOLAR A25  + 0  + 5  + 8  + 10

ALVEOLAR A-25 A-01 A-02 A-05 A-06 A-07 A-08 A-09 A-10
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  13. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DEL SOSTRE FLEXIÓ NEGATIVA ALVEOLAR 25 + 10

Armats mínims negatiu acer B500S  HA25 = HA30 = HA35 = Ac= cm2

Lleida

ALVEOLAR A25  + 0  + 5  + 8  + 10

487 mm2

64,90
81,33 74,73

2270

66,76
8 Ø 16 1608 193,20 114,64 98,05

En flexió negativa es respectaran els armats mínims segons EHE-08 Art.42.3.2 i Art 42.3.5. els resultats obtinguts amb altres armats que no 
compleixen amb els articles esmentats s'indiquen només a títol informatiu.

Les combinacions de barres en moments negatius poden ser substituïdes per altres amb secció total equivalent, fins i tot d'una sola barra, de la 
mateixa classe i qualitat.

348 mm2 418 mm2

Secció Asu        
(mm2/m)

Mu 
(mkN/m)       
B500S

Rigidesa 
(m2*MN/m)

Mfis 
(mkN/m) 

Fabricant:  GLS, Consorcio del Hormigón, S.L.U.

Direcció:  Partida Grenyana,17
Localitat:  

5 Ø 12 565 70,92
81,23

73,03 68,83 64,82
4 Ø 12 452 56,96

84,78

Mfis donem diferents valors en funció del fortmigó in situ HA 25, HA 30 i HA 35. Ens podem trobar amb la necessitat d'augmentar aquest moment 
de fisuració en funció del tipus d'ambient necessari.

63,46
5 Ø 16 1005 123,33

61,99

61,02
6 Ø 12 78,46 72,69 67,26 62,17

68,53 62,76

82,78 69,16
7 Ø 16 1407 170,26 101,78 89,07 77,34

123,33 HA35 81,33 74,73

68,53 62,76
8 Ø 12 905

84,81 77,18 70,05

92,08 82,28 73,19

679

5 Ø 16 1005

Reforç superior 
per (m)

12/01/2017

6 Ø 16 1206 146,97
68,70

90,67 81,30 72,59 64,62

65,60 62,76 60,04

112,17

FLEXIÓ NEGATIVA

88,35

HA25 68,54

7 Ø 12 792 98,53 HA30

FITXA DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES ALVEOLAR PRETESADA 

ALVEOLAR A-25

M límit segons classe d'exposició (m·kN/m)

total E*I   
(HA-25) I II III-IV IIIc

Codi postal:  25004
Fàbrica:  GLS TÀRREGA
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Armats:

Codi postal:  25004
Fàbrica:  GLS TÀRREGA

Fabricant:  GLS, Consorcio del Hormigón, S.L.U.

Direcció:  Partida Grenyana,17
Localitat:  Lleida

FITXA DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES ALVEOLAR PRETESADA ALVEOLAR

ALVEOLAR A-25

A25  + 0  + 5  + 8  + 10

12/01/2017
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Armats:

FITXA DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES ALVEOLAR PRETESADA ALVEOLAR A25  + 0  + 5  + 8  + 10

ALVEOLAR A-25

Fabricant:  GLS, Consorcio del Hormigón, S.L.U.

Direcció:  Partida Grenyana,17

12/01/2017

Codi postal:  25004
Fàbrica:  GLS TÀRREGA

Localitat:  Lleida
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PROJECTE MODIFICAT  FASE I.  AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR 
XAMFRÀ  DELIMITAT PELS CARRERS ENRIC GRANADOS I VIL·LA ROMANA            EXP: 45-Pm-2018 

 
XAVIER GUITART TARRÉS, arquitecte. GUITART ARQUITECTURA I ASS. SLP. Novembre de 2 0 1 8  

Francesc Pérez Cabrero, 7, 3er B 08021 BCN - 932400030 - xguitart@guitartarquitectura.com     p à g .  1 2 4  
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PROJECTE MODIFICAT  FASE I.  AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR 
XAMFRÀ  DELIMITAT PELS CARRERS ENRIC GRANADOS I VIL·LA ROMANA            EXP: 45-Pm-2018 

 
XAVIER GUITART TARRÉS, arquitecte. GUITART ARQUITECTURA I ASS. SLP. Novembre de 2 0 1 8  

Francesc Pérez Cabrero, 7, 3er B 08021 BCN - 932400030 - xguitart@guitartarquitectura.com     p à g .  1 2 5  

 

 

1. AMIDAMENTS  

(COMPARATIVA PROJECTE 2017 - MODIFICAT 2018) 
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                       

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

CAPITOL 01 ETAPA I LOT I TREBALLS PREVIS I AUXILIARS                       
SUBCAPITOL 01.01 FASE 0 IMPLANTACIÓ D'OBRA. TREBALLS PREVIS I
AUXILIARS          

01.01.01 ml  Tancament del recinte d'obra. Seguretat                         

Implantació de tanca de seguretat  en delimitació del recinte d'obra.

Tanca normalitzada de malla a simple torsió i portes d'accés de dues

fulles situades en els extrems de migdia i N-O. Senyalització nocturna

i diürna.

Amidament 1 133,23 133,23

133,23

01.01.02 ut  Instal·lació sanitaris i caseta d'obra                          

Instal·lació de sanitaris provisionals i caseta d'obra

Amidament 1 1,00

1,00

01.01.03 ut  Instal·lació de comptadors d'obra. Aigua i electricitat         

Instal·lació de comptadors provisionals d'aigua i electricitat

Amidament 1 1,00

1,00

01.01.04 ut  Instal·lació de contenidors de runa                             

Instal·lació de contenidors de runa 6/8/10m³ dins l'àmbit del recinte de

l'obra i segons es localitza en el plànol de projecte.

Amidament 3 3,00

3,00

01.01.05 ut  Delimitació espai aplec material                                

Delimitació d'espais per acopi de materials dins del recinte de l'obra

convenientment acotat segons plànol de projecte. Senyalització

Amidament 1 1,00

1,00

01.01.06 ut  Protecció de paviments i murs jaciment arqueològic planta
soterr

Protecció de paviments i murs de l'actual jaciment arqueològic a plan-

ta soterrani, en contacte amb les actuals pantalles a desmuntar i en

un àmbit de 10mts. per la cara interior de la pantalla i seguint el perí-

metre de les mateixes. Protecció amb geotèxtil i peces especials de

PVC/fusta/pòrex. Implementació de tanca de seguretat homologada a

una distància de 10mts. respecte la cara interior de les actuals panta-

lles a desmuntar, i per tal de segregar el recinte d'obra a nivell de

planta soterrani. Senyalització

Amidament 1 1,00

1,00

01.01.07 ut  Implantació d'il·luminació d'obra                               

Implantació d'il·luminació d'obra.

1 1,00

1,00

01.01.08 ut  Replanteig planta arqueològica i pantalles                      

Replanteig de la planta arqueològica completa sobre paviment cota

+0,00. Col·locació de fites i referències per reconstruir el replanteig de

l'estructura completa de l'edifici octogonal, alhora que situar les panta-

lles actuals i futures.

1 1,00

1,00
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

CAPITOL 01 ETAPA I LOT I TREBALLS PREVIS I AUXILIARS                       
SUBCAPITOL 01.01 FASE 0 IMPLANTACIÓ D'OBRA. TREBALLS PREVIS I
AUXILIARS          

01.01.01 ml  Tancament del recinte d'obra. Seguretat                         

Implantació de tanca de seguretat  en delimitació del recinte d'obra.
Tanca normalitzada de malla a simple torsió i portes d'accés de dues
fulles situades en els extrems de migdia i N-O. Senyalització nocturna
i diürna.

Amidament 1 133,23 133,23

133,23

01.01.02 ut  Instal·lació sanitaris i caseta d'obra                          

Instal·lació de sanitaris provisionals i caseta d'obra

Amidament 1 1,00

1,00

01.01.03 ut  Instal·lació de comptadors d'obra. Aigua i electricitat         

Instal·lació de comptadors provisionals d'aigua i electricitat

Amidament 1 1,00

1,00

01.01.04 ut  Instal·lació de contenidors de runa                             

Instal·lació de contenidors de runa 6/8/10m³ dins l'àmbit del recinte de
l'obra i segons es localitza en el plànol de projecte.

Amidament 3 3,00

3,00

01.01.05 ut  Delimitació espai aplec material                                

Delimitació d'espais per acopi de materials dins del recinte de l'obra
convenientment acotat segons plànol de projecte. Senyalització

Amidament 1 1,00

1,00

01.01.06 ut  Protecció de paviments i murs jaciment arqueològic planta
soterr

Protecció de paviments i murs de l'actual jaciment arqueològic a plan-
ta soterrani, en contacte amb les actuals pantalles a desmuntar i en
un àmbit de 10mts. per la cara interior de la pantalla i seguint el perí-
metre de les mateixes. Protecció amb geotèxtil i peces especials de
PVC/fusta/pòrex. Implementació de tanca de seguretat homologada a
una distància de 10mts. respecte la cara interior de les actuals panta-
lles a desmuntar, i per tal de segregar el recinte d'obra a nivell de
planta soterrani. Senyalització

Amidament 1 1,00

1,00

01.01.07 ut  Implantació d'il·luminació d'obra                               

Implantació d'il·luminació d'obra.

1 1,00

1,00

01.01.08 ut  Replanteig planta arqueològica i pantalles                      

Replanteig de la planta arqueològica completa sobre paviment cota
+0,00. Col·locació de fites i referències per reconstruir el replanteig de
l'estructura completa de l'edifici octogonal, alhora que situar les panta-
lles actuals i futures.

1 1,00

1,00
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                       

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

01.01.09 ut  Prospeccions geofísiques i magnètiques                          

Realització de prospeccions geofísiques i magnètiques per tal de deli-

mitar i descriure àrees no conegudes del jaciment i de manera no

destructiva. Prospecció basada en la tomografia de resistivitat elèctri-

ca (ERT) en tres dimensions. Intervenció a realitzar dins de l'àmbit

d'intervenció d'obra i delimitada pels carrers Santiago Rusiñol i Enric

Granados.

1 1,00

1,00

01.01.10 ut  Execució de cales per exploració física                         

Realització de prospeccions geofísiques i magnètiques per tal de deli-

mitar i descriure àrees no conegudes del jaciment i de manera no

destructiva. Prospecció basada en la tomografia de resistivitat elèctri-

ca (ERT) en tres dimensions. Intervenció a realitzar dins de l'àmbit

d'intervenció d'obra i delimitada pels carrers Santiago Rusiñol i Enric

Granados.

1 1,00

1,00

SUBCAPITOL 01.02 FASE I DESMUNTATGES I ENDERROCS                                 
01.02.01 ut  Desmuntatges elements mobiliari urbà                            

Desmuntatge d'elements de mobiliari urbà,  tals com balises d'acer

d'una alçada màxima d'1,00m de secció circular i disposats en el perí-

metre exterior de la vorera i junt al voral de formigó que la delimita.

Sectors N-E i S-E.  Inclús trasllat a magatzem municipal per a futura

reubicació

Elements de mobiliari

urbà

23 23,00

23,00

01.02.02 ut  Desmuntatge de fanals i elements de senyalització               

Desmuntatge de mobiliari urbà de fanals i senyalització. Inclús trasllat

a magatzem municipal per a futura reubicació.

Fanals 3 3,00

Senyalització 4 4,00

7,00

01.02.03 ut  Desmuntatge parquímetre                                         

Desmuntatge d'element de parquímetre situat a l'angle de llevant i del

panell d'informació situat entre l'espai entre els dos primers arbres en

el sector de migdia i enfrontat a la façana sud de la caixa. Trasllat a

magatzem municipal per a futura reubicació.

Parquímetre 1 1,00

1,00

01.02.04 ut  Arrencada arbres existents                                      

Arrancada d'arbres preexistents afectats pel nou àmbit d'intervenció

per a transplantament a un àmbit diferent de la seva actual ubicació.

Inclús escocells. Possible transplantament a l'àrea del parc confron-

tant.

Arbres 3 3,00

3,00

01.02.05 ut  Trasllat de jardineres                                          

Trasllat de les actuals jardineres situades al davant de la façana de

migdia de "La Caixa" per a re-situar-les a la mateixa vorera de migdia i

fora de l'àmbit de l'obra.

Jardineres 2 2,00

2,00
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

01.01.09 ut  Prospeccions geofísiques i magnètiques                          

Realització de prospeccions geofísiques i magnètiques per tal de deli-
mitar i descriure àrees no conegudes del jaciment i de manera no
destructiva. Prospecció basada en la tomografia de resistivitat elèctri-
ca (ERT) en tres dimensions. Intervenció a realitzar dins de l'àmbit
d'intervenció d'obra i delimitada pels carrers Santiago Rusiñol i Enric
Granados.

1 1,00

1,00

01.01.10 ut  Execució de cales per exploració física                         

Realització de prospeccions geofísiques i magnètiques per tal de deli-
mitar i descriure àrees no conegudes del jaciment i de manera no
destructiva. Prospecció basada en la tomografia de resistivitat elèctri-
ca (ERT) en tres dimensions. Intervenció a realitzar dins de l'àmbit
d'intervenció d'obra i delimitada pels carrers Santiago Rusiñol i Enric
Granados.

1 1,00

1,00

SUBCAPITOL 01.02 FASE I DESMUNTATGES I ENDERROCS                                 
01.02.01 ut  Desmuntatges elements mobiliari urbà                            

Desmuntatge d'elements de mobiliari urbà,  tals com balises d'acer
d'una alçada màxima d'1,00m de secció circular i disposats en el perí-
metre exterior de la vorera i junt al voral de formigó que la delimita.
Sectors N-E i S-E.  Inclús trasllat a magatzem municipal per a futura
reubicació

Elements de mobiliari
urbà

23 23,00

23,00

01.02.02 ut  Desmuntatge de fanals i elements de senyalització               

Desmuntatge de mobiliari urbà de fanals i senyalització. Inclús trasllat
a magatzem municipal per a futura reubicació.

Fanals 3 3,00

Senyalització 4 4,00

7,00

01.02.03 ut  Desmuntatge parquímetre                                         

Desmuntatge d'element de parquímetre situat a l'angle de llevant i del
panell d'informació situat entre l'espai entre els dos primers arbres en
el sector de migdia i enfrontat a la façana sud de la caixa. Trasllat a
magatzem municipal per a futura reubicació.

Parquímetre 1 1,00

1,00

01.02.04 ut  Arrencada arbres existents                                      

Arrancada d'arbres preexistents afectats pel nou àmbit d'intervenció
per a transplantament a un àmbit diferent de la seva actual ubicació.
Inclús escocells. Possible transplantament a l'àrea del parc confron-
tant.

Arbres 3 3,00

3,00

01.02.05 ut  Trasllat de jardineres                                          

Trasllat de les actuals jardineres situades al davant de la façana de
migdia de "La Caixa" per a re-situar-les a la mateixa vorera de migdia i
fora de l'àmbit de l'obra.

Jardineres 2 2,00

2,00
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                       

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

01.02.06 m2 Desmuntatge plataforma contenidors soterrats                    

Desmuntatge de la plataforma amb 3 contenidors individuals soterrats

de recollida de deixalles orgàniques i inorgàniques de dimensions

4,10x1,80x3,25mts, situada a la vorera de migdia i en l'espai d'aparca-

ment. Inclús trasllat al magatzem municipal i  construcció de nou sos-

tre de biguetes de formigó i encadellat ceràmic i xapa de compressió i

segellat  per a restitució de l'espai soterrat al seu estat inicial.

Plataforma contenidors

soterrats

7,38 7,38

7,38

01.02.07 m2 Desmuntatge panot morter hidràulic                              

Desmuntatge de panot de morter hidràulic tradicional de dimensions

20x20x4cm col·locat sobre l'àrea de l'actual vorera que cobreix la llosa

de protecció del jaciment. Posterior reutilització si és possible.

233.99m² (233.99m² x 0,05 = 11,69m³)

1 233,99 233,99

233,99

01.02.08 ut  Desmuntatge de voral de formigó prefabricat tipus T4 o similar
e

Desmuntatge de voral de formigó prefabricat tipus T4 o similar en deli-

mitació de la vorera col·locada sobre la llosa de protecció del jaci-

ment, amb neteja i emmagatzematge dins del recinte d'obra per a

posterior reutilització.

Voral afectat 1 65,85 65,85

Esponjament 0,2 65,85 13,17

79,02

01.02.09 ut  Desmuntatge de guals                                            

Desmuntatge de gual per a vianants de dimensions 4,00x1,20mts de

formigó prefabricat tipus T4 o similar i/o pedra granítica. Inclús neteja i

emmagatzematge dins del recinte d'obra per a posterior reutilització.

Guals per a vianants 2 2,00

2,00

01.02.10 m3 Enderroc paviment asfàltic                                      

Enderroc de paviment asfàltic amb martell pneumàtic i/o màquina re-

troexcavadora de mida petita, bobcat o similar,  en el vial de Santiago

Rusiñol i en l'àmbit afectat pel recinte d'obra entre pantalles i rases de

col·lectors i més serveis urbans. Sector de tramuntana

Paviment 1 89,90 0,30 26,97

Esponjament 26,97 0,20 5,39

32,36

01.02.11 ut  Desmuntatge arquetes de telèfon                                 

Desmuntatge de les tapes de les tres arquetes de telèfon situades a

l'extrem de llevant de l'actual vorera, per tal de comprovar la instal·lació

i estudiar in situ les alternatives de desplaçament per tal de no afectar

l'àmbit d'intervenció i poder mantenir el servei. Posterior reutilització.

Tapes d eles arquetes a

desplaçar

3 3,00

3,00

01.02.12 ut  Desmuntatge parcial embornal                                    

Desmuntatge parcial de l'actual embornal d'acer situat al carrer de

Santiago Rusiñol per tal de deixar lliure l'àmbit d'intervenció. Manteni-

ment de la resta d'embornals per a desguàs de les aigües pluvials

que recull el vial. Posterior reutilització

Embornal 1 1,00

1,00

30 de Novembre de 2017 Pàgina 3

APROVACIÓ
 D

ECRET A
LC

ALD
IA

 2
1.

12
.1

8



 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

01.02.06 m2 Desmuntatge plataforma contenidors soterrats                    

Desmuntatge de la plataforma amb 3 contenidors individuals soterrats
de recollida de deixalles orgàniques i inorgàniques de dimensions
4,10x1,80x3,25mts, situada a la vorera de migdia i en l'espai d'aparca-
ment. Inclús trasllat al magatzem municipal i  construcció de nou sos-
tre de biguetes de formigó i encadellat ceràmic i xapa de compressió i
segellat  per a restitució de l'espai soterrat al seu estat inicial.

Plataforma contenidors
soterrats

7,38 7,38

7,38

01.02.07 m2 Desmuntatge panot morter hidràulic                              

Desmuntatge de panot de morter hidràulic tradicional de dimensions
20x20x4cm col·locat sobre l'àrea de l'actual vorera que cobreix la llosa
de protecció del jaciment. Posterior reutilització si és possible.
233.99m² (233.99m² x 0,05 = 11,69m³)

1 233,99 233,99

233,99

01.02.08 ut  Desmuntatge de voral de formigó prefabricat tipus T4 o similar
e

Desmuntatge de voral de formigó prefabricat tipus T4 o similar en deli-
mitació de la vorera col·locada sobre la llosa de protecció del jaci-
ment, amb neteja i emmagatzematge dins del recinte d'obra per a
posterior reutilització.

Voral afectat 1 65,85 65,85

Esponjament 0,2 65,85 13,17

79,02

01.02.09 ut  Desmuntatge de guals                                            

Desmuntatge de gual per a vianants de dimensions 4,00x1,20mts de
formigó prefabricat tipus T4 o similar i/o pedra granítica. Inclús neteja i
emmagatzematge dins del recinte d'obra per a posterior reutilització.

Guals per a vianants 2 2,00

2,00

01.02.10 m3 Enderroc paviment asfàltic                                      

Enderroc de paviment asfàltic amb martell pneumàtic i/o màquina re-
troexcavadora de mida petita, bobcat o similar,  en el vial de Santiago
Rusiñol i en l'àmbit afectat pel recinte d'obra entre pantalles i rases de
col·lectors i més serveis urbans. Sector de tramuntana

Paviment 1 89,90 0,30 26,97

Esponjament 26,97 0,20 5,39

32,36

01.02.11 ut  Desmuntatge arquetes de telèfon                                 

Desmuntatge de les tapes de les tres arquetes de telèfon situades a
l'extrem de llevant de l'actual vorera, per tal de comprovar la instal·lació
i estudiar in situ les alternatives de desplaçament per tal de no afectar
l'àmbit d'intervenció i poder mantenir el servei. Posterior reutilització.

Tapes d eles arquetes a
desplaçar

3 3,00

3,00

01.02.12 ut  Desmuntatge parcial embornal                                    

Desmuntatge parcial de l'actual embornal d'acer situat al carrer de
Santiago Rusiñol per tal de deixar lliure l'àmbit d'intervenció. Manteni-
ment de la resta d'embornals per a desguàs de les aigües pluvials
que recull el vial. Posterior reutilització

Embornal 1 1,00

1,00
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                       

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

01.02.13 ut  Desmuntatge tapes pous de registre de col·lectors               

Desmuntatge de tapes de pous de registre dels col·lectors generals

d'aigües residuals que circulen pels eixos dels carrers Santiago Rusi-

ñol i Enric Granados a fi de comprovar les seves dimensions, profun-

ditat i punts de connexió de la xarxa d'aigües residuals que actualment

circula per l'interior del jaciment i a una cota mitjana de -2,50mts.

Pous a destapar 2 2,00

2,00

01.02.14 ml  Desmuntatge col·lectors aigües residuals                        

Desmuntatge per a futur trasllat de trams de la xarxa de col·lectors

d'aigües residuals tant dels sanitaris de "La Caixa" com els sanitaris

ubicats a l'edifici d'accés al Museu que circulen per l'interior del jaci-

ment i adossats a l'intradós de les pantalles actuals i per l'extradós en

el sector de migdia.

(107,38ml x 0,016m² x 3,1416 =  5,27m³)

Col·lector sanitari

equipament

20,48 20,48

Col·lector sanitari "La

Caixa"

45,71 45,71

23,29 23,29

Esponjament 89,48 0,20 17,90

107,38

01.02.15 ut  Càrrega manual i/o màquina sobre camió 10/12Tn d'elements
divers

Càrrega manual o a màquina sobre camió 10/12Tn, de diversos ele-

ments de mobiliari urbà i altres per a emmagatzemar al magatzem

municipal i posterior reutilització, tot restituint l'espai urbà al seu estat

inicial

Elements de mobiliari

urbà

45 45,00

45,00

01.02.16 m3 Càrrega manual i/o màquina de runa sobre camió 10/12Tn          

Càrrega manual o a màquina de runa sobre camió de 10/15Tn o con-

tenidor 6/8/10m³. Inclús esponjament.

Nombre de contenidors: 410,02m³/10 m³ (contenidor) = 41 conteni-

dors

Desmunts 168,68 168,68

120,73 120,73

11,69 11,69

2,96 2,96

32,36 32,36

5,27 5,27

sponjament 341,67 0,20 68,33

410,02

01.02.17 m3 Transport de runa a l'abocador amb camió 10/12Tn                

Transport de runa a l'abocador municipal autoritzat amb camió de

10TN per a contenidors de 6/8/10m³. Inclús esponjament.

Desmunts 168,68 168,68

120,73 120,73

11,69 11,69

2,96 2,96

32,36 32,36

5,27 5,27

sponjament 341,67 0,20 68,33

410,02
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AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

01.02.13 ut  Desmuntatge tapes pous de registre de col·lectors               

Desmuntatge de tapes de pous de registre dels col·lectors generals
d'aigües residuals que circulen pels eixos dels carrers Santiago Rusi-
ñol i Enric Granados a fi de comprovar les seves dimensions, profun-
ditat i punts de connexió de la xarxa d'aigües residuals que actualment
circula per l'interior del jaciment i a una cota mitjana de -2,50mts.

Pous a destapar 2 2,00

2,00

01.02.14 ml  Desmuntatge col·lectors aigües residuals                        

Desmuntatge per a futur trasllat de trams de la xarxa de col·lectors
d'aigües residuals tant dels sanitaris de "La Caixa" com els sanitaris
ubicats a l'edifici d'accés al Museu que circulen per l'interior del jaci-
ment i adossats a l'intradós de les pantalles actuals i per l'extradós en
el sector de migdia.
(107,38ml x 0,016m² x 3,1416 =  5,27m³)

Col·lector sanitari
equipament

20,48 20,48

Col·lector sanitari "La
Caixa"

45,71 45,71

23,29 23,29

Esponjament 89,48 0,20 17,90

107,38

01.02.15 ut  Càrrega manual i/o màquina sobre camió 10/12Tn d'elements
divers

Càrrega manual o a màquina sobre camió 10/12Tn, de diversos ele-
ments de mobiliari urbà i altres per a emmagatzemar al magatzem
municipal i posterior reutilització, tot restituint l'espai urbà al seu estat
inicial

Elements de mobiliari
urbà

45 45,00

45,00

01.02.16 m3 Càrrega manual i/o màquina de runa sobre camió 10/12Tn          

Càrrega manual o a màquina de runa sobre camió de 10/15Tn o con-
tenidor 6/8/10m³. Inclús esponjament.
Nombre de contenidors: 410,02m³/10 m³ (contenidor) = 41 conteni-
dors

Desmunts 168,68 168,68

120,73 120,73

11,69 11,69

2,96 2,96

32,36 32,36

5,27 5,27

sponjament 341,67 0,20 68,33

410,02

01.02.17 m3 Transport de runa a l'abocador amb camió 10/12Tn                

Transport de runa a l'abocador municipal autoritzat amb camió de
10TN per a contenidors de 6/8/10m³. Inclús esponjament.

Desmunts 168,68 168,68

120,73 120,73

11,69 11,69

2,96 2,96

32,36 32,36

5,27 5,27

sponjament 341,67 0,20 68,33

410,02
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                       

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

SUBCAPITOL 01.03 FASE II EXCAVACIÓ I MOVIMENT DE TERRES. SERVEIS
URBANS          

01.03.01 m3 Moviment de terres per obertura de rases col·lectors
preexistent

Moviment de terres  per a rases amb mitjans manuals i/o mecànics,  a

base de màquina petita tipus bobcat o similar per obertura de rases

per on circulen els col·lectors d'aigües residuals provinents de l'inte-

rior del jaciment i del local "La Caixa". Inclús verificar les connexions

als col·lectors de la xarxa pública amb la situació del seu nivell to-

pogràfic. Rases de dimensions 0,80x3,00m i longitud segons plànols

de projecte

Carrer Santiago Rusiñol 1 41,10 0,80 3,00 98,64

Carrer Enric Granados 1 16,64 0,80 3,00 39,94

Esponjament 138,57 0,20 27,71

166,29

01.03.02 m3 Moviment de terres per obertures de rases serveis urbans        

Moviment de terres amb mitjans manuals i mecànics a base de

màquina petita tipus bobcat o similar per obertura de rases per on cir-

culen els serveis urbans tant en el carrer Santiago Rusiñol com al ca-

rrer Enric Granados. Rases de dimensions 0,60x0,80m com a màxim i

longitud segons plànols de projecte

Carrer Santiago Rusiñol 1 41,10 0,60 0,80 19,73

Carrer Enric Granados 1 16,64 0,60 0,80 7,99

Esponjament 27,7 0,20 5,54

33,26

01.03.03 m3 Càrrega manual i/o màquina de runa sobre camió 10/12Tn          

Càrrega manual o a màquina de runa sobre camió de 10/15TN o con-

tenidor 6/8/10m³. Inclús esponjament.

Nombre de contenidors: 239,45m³/10 m³ (contenidor) = 24 conteni-

dors.

Rases 166,29 166,29

33,25 33,25

Esponjament 199,54 0,20 39,91

239,45

01.03.04 m3 Transport de runa a l'abocador amb camió 10/12Tn                

Transport de runa a l'abocador municipal autoritzat amb camió de

10TN per a contenidors de 6/8/10m³. Inclús esponjament.

Rases 166,29 166,29

33,25 33,25

Esponjament 199,54 0,20 39,91

239,45

30 de Novembre de 2017 Pàgina 5

APROVACIÓ
 D

ECRET A
LC

ALD
IA

 2
1.

12
.1

8



 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

SUBCAPITOL 01.03 FASE II EXCAVACIÓ I MOVIMENT DE TERRES. SERVEIS
URBANS          

01.03.01 m3 Moviment de terres per obertura de rases col·lectors
preexistent

Moviment de terres  per a rases amb mitjans manuals i/o mecànics,  a
base de màquina petita tipus bobcat o similar per obertura de rases
per on circulen els col·lectors d'aigües residuals provinents de l'inte-
rior del jaciment i del local "La Caixa". Inclús verificar les connexions
als col·lectors de la xarxa pública amb la situació del seu nivell to-
pogràfic. Rases de dimensions 0,80x3,00m i longitud segons plànols
de projecte

Carrer Santiago Rusiñol 1 41,10 0,80 3,00 98,64

Carrer Enric Granados 1 16,64 0,80 3,00 39,94

Esponjament 138,57 0,20 27,71

166,29

01.03.02 m3 Moviment de terres per obertures de rases serveis urbans        

Moviment de terres amb mitjans manuals i mecànics a base de
màquina petita tipus bobcat o similar per obertura de rases per on cir-
culen els serveis urbans tant en el carrer Santiago Rusiñol com al ca-
rrer Enric Granados. Rases de dimensions 0,60x0,80m com a màxim i
longitud segons plànols de projecte

Carrer Santiago Rusiñol 1 41,10 0,60 0,80 19,73

Carrer Enric Granados 1 16,64 0,60 0,80 7,99

Esponjament 27,7 0,20 5,54

33,26

01.03.03 m3 Càrrega manual i/o màquina de runa sobre camió 10/12Tn          

Càrrega manual o a màquina de runa sobre camió de 10/15TN o con-
tenidor 6/8/10m³. Inclús esponjament.
Nombre de contenidors: 239,45m³/10 m³ (contenidor) = 24 conteni-
dors.

Rases 166,29 166,29

33,25 33,25

Esponjament 199,54 0,20 39,91

239,45

01.03.04 m3 Transport de runa a l'abocador amb camió 10/12Tn                

Transport de runa a l'abocador municipal autoritzat amb camió de
10TN per a contenidors de 6/8/10m³. Inclús esponjament.

Rases 166,29 166,29

33,25 33,25

Esponjament 199,54 0,20 39,91

239,45
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                       

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

SUBCAPITOL 01.04 FASE III MODIFICACIÓ I DESPLAÇAMENT DE SERVEIS
URBANS AFECTATS  

01.04.01 ml  Modificació i trasllat serveis urbans afectats: clavegueram, aig

Subministrament i col·locació de material per a modificació i trasllat

dels serveis urbans, tals com xarxa de clavegueram, aigua, electricitat,

gas i telecomunicacions, etc. que circulen a eix del carrer Santiago Ru-

siñol i que queden afectats per l'àmbit d'intervenció de l'obra que com-

pletarà l'edifici octogonal i en el sector de tramuntana. Trasllat del

col·lector actual de diàmetre 400mm,  altre de nou i en funció del seu

estat, tot ressituant-lo de forma paral·lela al recorregut actual, però fo-

ra de l'àmbit d'intervenció, Connecció a nous pous per a resoldre els

canvis de gir i unions provocats pel desplaçament de la xarxa.

Carrer Santiago Rusiñol 32,92 32,92

32,92

01.04.02 ut  Subministrament i col·locació pous de registre prefabricats     

Subministrament i col·locació de pous de registre prefabricats i/o

construïts in situ per a modificació i desplaçament de la xarxa de

col·lector d'aigües residuals preexistent i en el tram afectat per l'àmbit

d'intervenció del sector de tramuntana al carrer Santiago Rusiñol i

migdia al carrer Enric Granados. Diàmetre de pous de registre de

80cm i profunditat igual a l'actual (3,00-4,00mts). Inclús subministra-

ment i col·locació d'escala d'accés per a neteja i manteniment i tapa

de registre normalitzada.

Carrer Santiago Rusiñol 3 3,00

CarrerEnric Granados 1 1,00

4,00

01.04.03 ml  Nous col·lectors per evacuació d'aigües residuals 250/300mm  

Subministrament i col·locació de nous col·lectors per evacuació de les

aigües residuals dels sanitaris de "La Caixa" i els del propi equipa-

ment, per l'exterior del jaciment i també del nou àmbit d'intervenció que

completarà l'edifici octogonal. Col·lectors de PVC de diàmetre

250/300mm, inclús peces especials d'unió, ancoratges, canvi de gir,

etc. Col·locació sobre llit de sorra a l'interior de les rases executades

amb anterioritat. El nou col·lector del sanitari de l'equipament caldrà

connectar-lo al col·lector general situat a l'eix del carrer Santiago Rusi-

ñol. El nou col·lector de "La Caixa" caldrà connectar-lo al col·lector ge-

neral situat a l'eix del carrer Enric Granados.

Col·lector sanitaris La

Caixa Ø 300 mm

16,64 16,64

Col·lector sanitari

equipament Ø 250 mm

8,85 8,85

Minves 25,47 0,20 5,09

30,58

01.04.04 ut  Subministrament i col·locació d'arquetes prefabricades per
serve

Formació d'arquetes prefabricades o construïdes "in situ", per a pas

d'instal·lacions de serveis urbans, de dimensions

0,45x0,45mx0,60/0,80m, tals com aigua, electricitat, enllumenat, tele-

comunicacions, etc. fora de l'àmbit d'intervenció de l'àrea afectada pel

jaciment arqueològic, per a trasllat de les instal·lacions actuals i/o no-

ves en el cas que sigui necessari, a fi de mantenir les instal·lacions

afectades en servei i de forma definitiva.

Carrer Santiago Rusiñol 3 3,00

CarrerEnric Granados 1 1,00

4,00
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

SUBCAPITOL 01.04 FASE III MODIFICACIÓ I DESPLAÇAMENT DE SERVEIS
URBANS AFECTATS  

01.04.01 ml  Modificació i trasllat serveis urbans afectats: clavegueram, aig

Subministrament i col·locació de material per a modificació i trasllat
dels serveis urbans, tals com xarxa de clavegueram, aigua, electricitat,
gas i telecomunicacions, etc. que circulen a eix del carrer Santiago Ru-
siñol i que queden afectats per l'àmbit d'intervenció de l'obra que com-
pletarà l'edifici octogonal i en el sector de tramuntana. Trasllat del
col·lector actual de diàmetre 400mm,  altre de nou i en funció del seu
estat, tot ressituant-lo de forma paral·lela al recorregut actual, però fo-
ra de l'àmbit d'intervenció, Connecció a nous pous per a resoldre els
canvis de gir i unions provocats pel desplaçament de la xarxa.

Carrer Santiago Rusiñol 32,92 32,92

32,92

01.04.02 ut  Subministrament i col·locació pous de registre prefabricats     

Subministrament i col·locació de pous de registre prefabricats i/o
construïts in situ per a modificació i desplaçament de la xarxa de
col·lector d'aigües residuals preexistent i en el tram afectat per l'àmbit
d'intervenció del sector de tramuntana al carrer Santiago Rusiñol i
migdia al carrer Enric Granados. Diàmetre de pous de registre de
80cm i profunditat igual a l'actual (3,00-4,00mts). Inclús subministra-
ment i col·locació d'escala d'accés per a neteja i manteniment i tapa
de registre normalitzada.

Carrer Santiago Rusiñol 3 3,00

CarrerEnric Granados 1 1,00

4,00

01.04.03 ml  Nous col·lectors per evacuació d'aigües residuals 250/300mm  

Subministrament i col·locació de nous col·lectors per evacuació de les
aigües residuals dels sanitaris de "La Caixa" i els del propi equipa-
ment, per l'exterior del jaciment i també del nou àmbit d'intervenció que
completarà l'edifici octogonal. Col·lectors de PVC de diàmetre
250/300mm, inclús peces especials d'unió, ancoratges, canvi de gir,
etc. Col·locació sobre llit de sorra a l'interior de les rases executades
amb anterioritat. El nou col·lector del sanitari de l'equipament caldrà
connectar-lo al col·lector general situat a l'eix del carrer Santiago Rusi-
ñol. El nou col·lector de "La Caixa" caldrà connectar-lo al col·lector ge-
neral situat a l'eix del carrer Enric Granados.

Col·lector sanitaris La
Caixa Ø 300 mm

16,64 16,64

Col·lector sanitari
equipament Ø 250 mm

8,85 8,85

Minves 25,47 0,20 5,09

30,58

01.04.04 ut  Subministrament i col·locació d'arquetes prefabricades per
serve

Formació d'arquetes prefabricades o construïdes "in situ", per a pas
d'instal·lacions de serveis urbans, de dimensions
0,45x0,45mx0,60/0,80m, tals com aigua, electricitat, enllumenat, tele-
comunicacions, etc. fora de l'àmbit d'intervenció de l'àrea afectada pel
jaciment arqueològic, per a trasllat de les instal·lacions actuals i/o no-
ves en el cas que sigui necessari, a fi de mantenir les instal·lacions
afectades en servei i de forma definitiva.

Carrer Santiago Rusiñol 3 3,00

CarrerEnric Granados 1 1,00

4,00
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                       

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

SUBCAPITOL 01.05 EI GESTIÓ DE RESIDUS                                            
01.05.01 ut  Gestió de residus                                               

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classificació dels matei-

xos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin materials ceràmics, formi-

gó, fusta, vidre, fibrociment, acer, terres, entre altres, per tal de trans-

portar en posterioritat a l'abocador municipal autoritzat. 1% aprox. so-

bre el pressupost de l'etapa I, lot I TREBALLS PREVIS I AUXILIARS.

Gestió de residus 1 1,00

1,00

SUBCAPITOL 01.06 EI SEGURETAT I SALUT                                            
01.06.01     Seguretat i salut                                               

1 1,00

1,00
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

SUBCAPITOL 01.05 EI GESTIÓ DE RESIDUS                                            
01.05.01 ut  Gestió de residus                                               

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classificació dels matei-
xos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin materials ceràmics, formi-
gó, fusta, vidre, fibrociment, acer, terres, entre altres, per tal de trans-
portar en posterioritat a l'abocador municipal autoritzat. 1% aprox. so-
bre el pressupost de l'etapa I, lot I TREBALLS PREVIS I AUXILIARS.

Gestió de residus 1 1,00

1,00

SUBCAPITOL 01.06 EI SEGURETAT I SALUT                                            
01.06.01     Seguretat i salut                                               

1 1,00

1,00
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                       

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

CAPITOL 02 ETAPA II LOT II PANTALLES DELIMITACIÓ EXTERIOR RESTES
ARQUEOL   
SUBCAPITOL 02.01 FASE IV PANTALLES FORMIGÓ ARMAT.
INFRAESTRUCTURA I PROTECCIÓ    

02.01.01 m2 Construcció de pantalla perimetral de formigó armat. Control
de 

Construcció de nova pantalla perimetral de formigó de central, armat

d'un gruix 0,50m, una alçada 11mts aproximadament, i una longitud

total de 62,50ml, executada amb trams de 2,00mts d'amplada com a

màxim, i en funció de la màquina bivalva utilitzada. Pantalla disposada

en geometria de costats formant un octògon concèntric a l'octògon de

l'edifici romà. Pantalla armada amb una quantía de 90kg/m² i formigó

d'alta resistència i d'acord amb les característiques tècniques, segons

plànols de projecte i càlcul. Construcció de muret guia per executar les

pantalles, inclús la retirada del mateix a l'abocador municipal autorit-

zat. Execució de l'actuació tenint en compte el condicionant de les pre-

existències dels murs històrics que completaran l'edifici octogonal, a fi

de no malmetre les restes arqueològiques romanes. Execució per fa-

ses d'acord amb els diferents trams que composen la geometria de la

nova pantalla, tenint en compte les futures portalades que relaciona-

ran el nou deambulatori amb les futures ampliacions de l'equipament

i per la cara exterior de la nova pantalla. Inclús disposar de tots els

elements de control i protecció necessaris per a salvaguardar el jaci-

ment. Mà d'obra, material i mitjans auxiliars i maquinària. Amidament

equivalent a 625 m2.

Amidament 2 62,50 0,50 10,00 625,00

625,00

02.01.02 m2 Construcció de biga de coronació per a riostrament de
pantalles.

Construcció de biga de coronació amb formigó de central, armat amb

característiques i quantíes iguals a les pantalles i per tal de riostrar

per la part superior les pantalles executades i en tota la seva longitud.

Dimensions 0,60m x 62,50ml x 0,50m. Mà d'obra, material i mitjans

auxiliars i maquinària.

Amidament equivalent a 37,50 m2.

Amidament 2 0,60 62,50 0,50 37,50

37,50

02.01.03 m2 Infraestructura-coberta provisional protecció àmbit excavació
no

Construcció de coberta provisional de protecció en l'àmbit del nou jaci-

ment a excavar,  per tal de protegir l'àmbit de la nova excavació de les

inclemències meteorològiques i d'acord amb els plànols de projecte.

Instal·lació d'estructura de mecanotub  com a suport  de coberta lleu-

gera a base de estructura de jàsseres de mecanotub i planxes d'acer

en formació de les vessants de coberta a dues aigües. Alçada lliure

4,5mts. Elements i peces especials. Senyalització diürna i nocturna.

La previsió de la permanència de l'estructura en obra es quantifica en

3 mesos com a màxim.

Amidament coberta 471,75 471,75

471,75
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

CAPITOL 02 ETAPA II LOT II MURS DELIMITACIÓ EXTERIOR RESTES
ARQUEOLÒGIQUES 
SUBCAPITOL 02.01 FASE IV MURS PREFABRICATS DE FORMIGÓ.
INFRAESTRUCTURA PROTECCIÓ 

02.01.01 m2 Murs prefabricats de formigó armat. Control de qualitat         

Subministrament i col·locació de murs prefabricats de formigó armat,
realitzat amb formigó HA-40/ac/12/IIa, en forma de "L" de 4,00mts
d'alçada i 2,40mts de base. La secció vertical del mur de dimensions i
geometria variable, adequada a l'esforç a resistir, varia d'un gruix a la
base de 0,76cm fins a un coronament de 28cm. Pel que fa a la fona-
mentació excèntrica, té una longitud de 2,00mts, un gruix de 25cm i ta-
ló-riostra de formigó armat executat  in-situ i per l'intradós dels murs,
de dimensions 40x25cm per lligar  la base de tots els mòduls prefa-
bricats  i pel   seu intradós. Els murs estan disposats en geometria de
costats formant un octògon concèntric a l'octògon de l'edifici romà, en
mòduls de 2,00mts d'amplada en la seva majoria, a excepció dels
mòduls cantoners de mida variable. Execució de l'actuació tenint en
compte el condicionant de les preexistències dels murs històrics que
completaran l'edifici octogonal, a fi de no malmetre les restes arque-
ològiques romanes. Tenir en compte les futures obertures de la FASE
II, que connectaran el deambulatori amb la nova ampliació amb es-
pais al servei dels usos del museu. Elaboració de murs prefabricats
al taller industrial, i muntatge i col·locació en obra. Inclús grua autopro-
pulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 80T i
27mts d'alçada màxima de treball. (Veure plànols de detalls d'espece-
jament dels mòduls del murs prefabricats). Mà d'obra, material i mit-
jans auxiliars.

Amidament 1 245,96 245,96

245,96

02.01.02 m2 Capa de formigó de neteja i anivellació fonaments murs
prefabric

Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació dels
murs prefabricats, de 10 cm d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fa-
bricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació
prèviament realitzada.

Amidament 1 151,42 151,42

151,42

02.01.03 m2 Infraestructura-coberta provisional protecció àmbit excavació
no

Construcció de coberta provisional de protecció en l'àmbit del nou jaci-
ment a excavar,  per tal de protegir l'àmbit de la nova excavació de les
inclemències meteorològiques i d'acord amb els plànols de projecte.
Instal·lació d'estructura de mecanotub  com a suport  de coberta lleu-
gera a base de estructura de jàsseres de mecanotub i planxes d'acer
en formació de les vessants de coberta a dues aigües. Alçada lliure
4,5mts. Elements i peces especials. Senyalització diürna i nocturna.
La previsió de la permanència de l'estructura en obra es quantifica en
3 mesos com a màxim.

Amidament coberta 471,75 471,75

471,75
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                       

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

SUBCAPITOL 02.02 EII GESTIÓ DE RESIDUS                                           
02.02.01 ut  Gestió de residus                                               

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classificació dels matei-

xos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin materials ceràmics, formi-

gó, fusta, vidre, fibrociment, acer, terres, entre altres, per tal de trans-

portar en posterioritat a l'abocador municipal autoritzat. 1% aprox. so-

bre el pressupost de l'etapa II, lot II PANTALLES DELIMITACIÓ EXTE-

RIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES.

Gestió de residus 1 1,00

1,00

SUBCAPITOL 02.03 EII CONTROL DE QUALITAT                                         
02.03.01 ut  Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que estableixi el progra-

ma de control de qualitat que elabori la direcció d'execució. Inclou la

formació estadística de lots i sèries i els assaaigs corresponents.

1,5% aprox. sobre el pressupost de l'etapa II, lot II PANTALLES DELI-

MITACIÓ EXTERIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES.

Control de qualitat 1 1,00

1,00

SUBCAPITOL 02.04 EII SEGURETAT I SALUT                                           
02.04.01 ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en el recinte

d'obra i en el decurs de les diferents actuacions a executar en el

temps de durada de les obres, tals com: proteccions individuals i

col·lectives, senyalització provisional, instal·lacions d'evacuació, ins-

tal·lació contra incendis i equipaments, sanitaris i altres. 2% aprox. so-

bre el pressupost de l'etapa II, lot II PANTALLES DELIMITACIÓ EXTE-

RIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES.

1 1,00

1,00
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AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

SUBCAPITOL 02.02 EII GESTIÓ DE RESIDUS                                           
02.02.01 ut  Gestió de residus                                               

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classificació dels matei-
xos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin materials ceràmics, formi-
gó, fusta, vidre, fibrociment, acer, terres, entre altres, per tal de trans-
portar en posterioritat a l'abocador municipal autoritzat. 1% aprox. so-
bre el pressupost de l'etapa II, lot II PANTALLES DELIMITACIÓ EXTE-
RIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES.

Gestió de residus 1 1,00

1,00

SUBCAPITOL 02.03 EII CONTROL DE QUALITAT                                         
02.03.01 ut  Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que estableixi el progra-
ma de control de qualitat que elabori la direcció d'execució. Inclou la
formació estadística de lots i sèries i els assaaigs corresponents.
1,5% aprox. sobre el pressupost de l'etapa II, lot II PANTALLES DELI-
MITACIÓ EXTERIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES.

Control de qualitat 1 1,00

1,00

SUBCAPITOL 02.04 EII SEGURETAT I SALUT                                           
02.04.01 ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en el recinte
d'obra i en el decurs de les diferents actuacions a executar en el
temps de durada de les obres, tals com: proteccions individuals i
col·lectives, senyalització provisional, instal·lacions d'evacuació, ins-
tal·lació contra incendis i equipaments, sanitaris i altres. 2% aprox. so-
bre el pressupost de l'etapa II, lot II PANTALLES DELIMITACIÓ EXTE-
RIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES.

1 1,00

1,00
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                       

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

CAPITOL 03 ETAPA III LOT III PROSPECCIÓ, EXPLORAC FÍSICA I RECERCA
ARQUEOL 
SUBCAPITOL 03.01 FASE V EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA EN EXTENSIÓ            

03.01.01     Excavació de terres en extensió jaciment arqueològic
(280,78m²) 

Excavació en extensió en l'àmbit a excavar amb mitjans mecànics

(maquinària petita tipus bobcat o similar) i manuals de terres i en

l'àmbit definit entre les  pantalles actual i nova, per a completar l'edifici

octogonal romà. Excavació en extensió i en una alçada de 5,00mts

com a màxim. Control i seguiment arqueològic. Mà d'obra, material i

mitjans auxiliars i maquinària

Amidament 1 233,99 4,50 1.052,96

Esponjament 1052,9 0,20 210,58

1.263,54

03.01.02     Càrrega manual i/o màquina de runa sobre camió 10/12Tn          

Càrrega manual i/o mecànica de terres provinents de l'excavació so-

bre contenidor d'1m³ o contenidors entre 6/10m³. Utilització de màqui-

na petita tipus bobcat o similar i altra de complementària tipus gi-

ratòria de 3/5Tnper a desplaçament de les càrregues per a l'interior de

l'obra i/o sobre camió de 10/18Tn per a posterior transport a l'aboca-

dor.

Amidament: 1.263,54m³

Nombre de contenidors (10m³): 1.263,54m³/ 10m³ = 126 contenidors

de 10m³

Nombre de contenidors (1m³): 1.263,54m³/ 1m³ = 1.264 big bags

d'1m³.

Rendiment: 1.263,54m³ / 6m³/h càrrega

Amidament 1263,54 1.263,54

1.263,54

03.01.03     Transport de runa a l'abocador amb camió 10/12Tn                

Càrrega de contenidor sobre camió i transport a l'abocador municipal

autoritzat amb camió tipus banyera de 10/12Tn .

Amidament: 126 uts/camió (1.263,54m³).

Rendiment:: 126 uts (càrregues i viatges anar i tornar) x 3h/ut

Amidament 1263,54 1.263,54

1.263,54
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AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

CAPITOL 03 ETAPA III LOT III PROSPECCIÓ, EXPLORAC FÍSICA I RECERCA
ARQUEOL 
SUBCAPITOL 03.01 FASE V EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA EN EXTENSIÓ            

03.01.01     Excavació de terres en extensió jaciment arqueològic            

Excavació de terres en extensió amb mitjans manuals i mecànics
(maquinària petita tipus bobcat o similar) en l'àmbit definit entre la
pantalla preexistent de delimitació del museu fins els límits de la nova
fonamentació dels murs prefabricats perimetrals. Excavació en exten-
sió i en una alçada de 4,72mts aproximadament. Control i seguiment
arqueològic. Mà d'obra, material, mitjans auxiliars i maquinària de su-
port a base de màquina petita i giratòria.

Amidament 1 397,62 4,72 1.876,77

1.876,77

03.01.02     Càrrega manual i/o màquina de runa sobre camió 10/12Tn          

Càrrega manual i/o mecànica de terres provinents de l'excavació so-
bre contenidor/patera (entre 5-9m³ per patera en funció del tipus). Uti-
lització de màquina petita tipus bobcat o similar i altra de comple-
mentària tipus giratòria de 3/5Tn per extracció de terres i  des-
plaçament de les  terres per a l'interior de l'obra i/o sobre camió de
10/12Tn per a posterior transport a l'abocador.

Amidament: 1.876,80m³

Nombre de contenidors (9m³): 1.876,80m³/ 9m³ = 209 contenidors de
9m³

Rendiment: 1.876,80m³ / 6m³/h càrrega

Amidament 1876,798 1.876,80

1.876,80

03.01.03     Transport de runa a l'abocador amb camió 10/12Tn                

Càrrega de contenidor/patera (entre 5-9m³ per patera en funció del ti-
pus) sobre camió i transport a l'abocador municipal autoritzat amb ca-
mió tipus banyera de 10/12Tn.

Amidament: 209 uts/camió (1.876,79m³).

Rendiment:: 209 uts (càrregues i viatges anar i tornar) x 3h/ut

Amidament 1876,79 1.876,79

1.876,79
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                       

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

SUBCAPITOL 03.02 FASE VI NETEJA I CONSOLIDACIÓ DE LES RESTES
ARQUEOLÒGIQUES      

03.02.01     Neteja de coronaments i paraments verticals restes
arqueològique

Neteja de coronaments i paraments verticals de les restes arqui-

tectòniques descolgades de terres, a mida que va avançant l'excavació

per tal de deixar les superfícies netes i preparades per a dur a terme

la posterior consolidació. Inclús protecció de les parts descolgades i

netejades. Mà d'obra i material.

Coronament 1 47,13 0,60 28,28

1 4,81 0,60 2,89

1 5,76 0,60 3,46

1 2,66 0,60 1,60

1 4,78 0,60 2,87

1 0,84 0,60 0,50

1 1,82 0,60 1,09

Minves 40,68 0,20 8,14

Paraments verticals 2 81,39 3,50 569,73

618,56

03.02.02     Consolidació de coronaments i paraments verticals restes
arqueol

Consolidació de coronaments i paraments verticals de les restes ar-

quitectòniques descolgades de terres, amb mitjans manuals i utilitza-

ció de materials compatibles per a deixar fixats els materials de para-

ments i coronaments. Control i seguiment arqueològic durant tot el

procés. La durada de l'actuació es programa amb 3 mesos com a

màxim. Inclús protecció dels diferents murs. Mà d'obra i material.

Coronament 1 47,13 0,60 28,28

1 4,81 0,60 2,89

1 5,76 0,60 3,46

1 2,66 0,60 1,60

1 4,78 0,60 2,87

1 0,84 0,60 0,50

1 1,82 0,60 1,09

Minves 40,68 0,20 8,14

Paraments verticals 2 81,39 3,50 569,73

618,56

03.02.03     Neteja i consolidació de paviments i sub-bases històriques      

Neteja i consolidació dels paviments o sub-bases històriques que pu-

guin descobrir-se per tal de protegir-les i ser objecte de restauració fu-

tura. Inclús protecció dels paviments o sub-bases amb fus-

ta/pòrex/PVC/altres.

Superfície a protegir 233,99 233,99

233,99
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

SUBCAPITOL 03.02 FASE VI NETEJA I CONSOLIDACIÓ DE LES RESTES
ARQUEOLÒGIQUES      

03.02.01     Neteja de coronaments i paraments verticals restes
arqueològique

Neteja de coronaments i paraments verticals de les restes arqui-
tectòniques descolgades de terres, a mida que va avançant l'excavació
per tal de deixar les superfícies netes i preparades per a dur a terme
la posterior consolidació. Inclús protecció de les parts descolgades i
netejades. Mà d'obra i material.

Coronament 1 47,13 0,60 28,28

1 4,81 0,60 2,89

1 5,76 0,60 3,46

1 2,66 0,60 1,60

1 4,78 0,60 2,87

1 0,84 0,60 0,50

1 1,82 0,60 1,09

Minves 40,68 0,20 8,14

Paraments verticals 2 81,39 3,50 569,73

618,56

03.02.02     Consolidació de coronaments i paraments verticals restes
arqueol

Consolidació de coronaments i paraments verticals de les restes ar-
quitectòniques descolgades de terres, amb mitjans manuals i utilitza-
ció de materials compatibles per a deixar fixats els materials de para-
ments i coronaments. Control i seguiment arqueològic durant tot el
procés. La durada de l'actuació es programa amb 3 mesos com a
màxim. Inclús protecció dels diferents murs. Mà d'obra i material.

Coronament 1 47,13 0,60 28,28

1 4,81 0,60 2,89

1 5,76 0,60 3,46

1 2,66 0,60 1,60

1 4,78 0,60 2,87

1 0,84 0,60 0,50

1 1,82 0,60 1,09

Minves 40,68 0,20 8,14

Paraments verticals 2 81,39 3,50 569,73

618,56

03.02.03     Neteja i consolidació de paviments i sub-bases històriques      

Neteja i consolidació dels paviments o sub-bases històriques que pu-
guin descobrir-se per tal de protegir-les i ser objecte de restauració fu-
tura. Inclús protecció dels paviments o sub-bases amb fus-
ta/pòrex/PVC/altres.

Superfície a protegir 233,99 233,99

233,99
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                       

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

SUBCAPITOL 03.03 FASE VII ANALÍTIQUES                                            
03.03.01     Analítiques per a l'estudi paleobotànic                         

Analítiques per a l'estudi paleobotànic de 400L de sediment, la seva

tria i la determinació de 500 fragments de carbó i 1.000 restes car-

pològiques.

Amidament 1 1,00

1,00

03.03.02     Analítiques estudi fauna-malacologia                            

Analítiques per a l'estudi de la fauna-malacologia.

Amidament 1 1,00

1,00

03.03.03     Analítiques verificació anàlisi de contingut atuells i altres es

Analítiques per a verificar l'anàlisi de contingut d'atuells amb estudi de

fitòlits, de greixos o altres.

Amidament 1 1,00

1,00

03.03.04     Analítiques determinació sedimentologia                         

Analítiques per a determinar la sedimentologia

Amidament 1 1,00

1,00

SUBCAPITOL 03.04 EIII GESTIÓ DE RESIDUS                                          
03.04.01     EIII Gestió de residus                                          

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classificació dels matei-

xos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin materials ceràmics, formi-

gó, fusta, vidre, fibrociment, acer, terres, entre altres, per tal de trans-

portar en posterioritat a l'abocador municipal autoritzat. 1% aprox. so-

bre el pressupost de l'etapa III, lot III PANTALLES DELIMITACIÓ EXTE-

RIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES. INFRAESTRUCTURA VERTICAL

DE PROTECCIÓ ÀMBIT EXCAVACIÓ.

1 1,00

1,00

SUBCAPITOL 03.05 EIII CONTROL DE QUALITAT                                        
03.05.01     Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que estableixi el progra-

ma de control de qualitat que elabori la direcció d'execució. Inclou la

formació estadística de lots i sèries i els assaaigs corresponents.

1,5% aprox. sobre el pressupost de l'etapa III, lot III PANTALLES DELI-

MITACIÓ EXTERIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES. INFRAESTRUC-

TURA VERTICAL DE PROTECCIÓ ÀMBIT EXCAVACIÓ.

1 1,00

1,00
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

SUBCAPITOL 03.03 FASE VII ANALÍTIQUES                                            
03.03.01     Analítiques per a l'estudi paleobotànic                         

Analítiques per a l'estudi paleobotànic de 400L de sediment, la seva
tria i la determinació de 500 fragments de carbó i 1.000 restes car-
pològiques.

Amidament 1 1,00

1,00

03.03.02     Analítiques estudi fauna-malacologia                            

Analítiques per a l'estudi de la fauna-malacologia.

Amidament 1 1,00

1,00

03.03.03     Analítiques verificació anàlisi de contingut atuells i altres es

Analítiques per a verificar l'anàlisi de contingut d'atuells amb estudi de
fitòlits, de greixos o altres.

Amidament 1 1,00

1,00

03.03.04     Analítiques determinació sedimentologia                         

Analítiques per a determinar la sedimentologia

Amidament 1 1,00

1,00

SUBCAPITOL 03.04 EIII GESTIÓ DE RESIDUS                                          
03.04.01     EIII Gestió de residus                                          

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classificació dels matei-
xos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin materials ceràmics, formi-
gó, fusta, vidre, fibrociment, acer, terres, entre altres, per tal de trans-
portar en posterioritat a l'abocador municipal autoritzat. 1% aprox. so-
bre el pressupost de l'etapa III, lot III PANTALLES DELIMITACIÓ EXTE-
RIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES. INFRAESTRUCTURA VERTICAL
DE PROTECCIÓ ÀMBIT EXCAVACIÓ.

1 1,00

1,00

SUBCAPITOL 03.05 EIII CONTROL DE QUALITAT                                        
03.05.01     Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que estableixi el progra-
ma de control de qualitat que elabori la direcció d'execució. Inclou la
formació estadística de lots i sèries i els assaaigs corresponents.
1,5% aprox. sobre el pressupost de l'etapa III, lot III PANTALLES DELI-
MITACIÓ EXTERIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES. INFRAESTRUC-
TURA VERTICAL DE PROTECCIÓ ÀMBIT EXCAVACIÓ.

1 1,00

1,00
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                       

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

SUBCAPITOL 03.06 EIII SEGURETAT I SALUT                                          
03.06.01 ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en el recinte

d'obra i en el decurs de les diferents actuacions a executar en el

temps de durada de les obres, tals com: proteccions individuals i

col·lectives, senyalització provisional, instal·lacions d'evacuació, ins-

tal·lació contra incendis i equipaments, sanitaris i altres. 2% aprox. so-

bre el pressupost de l'etapa III, lot III PANTALLES DELIMITACIÓ EXTE-

RIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES. INFRAESTRUCTURA VERTICAL

DE PROTECCIÓ ÀMBIT EXCAVACIÓ.

1 1,00

1,00
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AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

SUBCAPITOL 03.06 EIII SEGURETAT I SALUT                                          
03.06.01 ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en el recinte
d'obra i en el decurs de les diferents actuacions a executar en el
temps de durada de les obres, tals com: proteccions individuals i
col·lectives, senyalització provisional, instal·lacions d'evacuació, ins-
tal·lació contra incendis i equipaments, sanitaris i altres. 2% aprox. so-
bre el pressupost de l'etapa III, lot III PANTALLES DELIMITACIÓ EXTE-
RIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES. INFRAESTRUCTURA VERTICAL
DE PROTECCIÓ ÀMBIT EXCAVACIÓ.

1 1,00

1,00
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                       

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

CAPITOL 04 ETAPA IV LOT IV INFRAESTR. VERT. I HORTZ. PROTEC. NOVES
RESTES  
SUBCAPITOL 04.01 FASE VIII APUNTALAMENT I DESMUNTATGE ACTUAL
PANTALLA DE PROTECC 

04.01.01 ut  Apuntalament preventiu i provisional de l'actual llosa de protec

Apuntalament preventiu de la llosa actual de protecció del jaciment ar-

queològic, per l'intradós de la pantalla preexistent i a base de puntals

telescòpics de mecanotub, disposats sobre taulons de fusta a te-

rra-sostre i amb una separació entre 0,60-0,80mts aproximadament.

Apuntalament a base d'una o dues franges de puntals, disposades en

paral·lel i amb una separació màxima d'1,00mts. Alternativament i

amb la corresponent justificació de càlcul, es podrà procedir a apunta-

lar la llosa actual amb elements d'alumini rigiditzats amb estructura tri-

dimensional i amb una competència estructural per a suportar entre

10/12TN per puntal. Puntals situats a una equidistància entre

1,00-1,20mts aproximadament. L'apuntalament es mantindrà d'acord

amb la durada de les actuacions de desmuntatge de les pantalles i

ampliació de la llosa de protecció. Senyalització. Material, mà d'obra,

muntatge i desmuntatge i lloguer diari amb un període de temps de 90

dies.

Nombre de puntals

prevists

48 48,00

48,00

04.01.02 m2 Protecció sobre coronaments i paraments verticals de restes
arqu

Subministrament i col·locació d'elements de protecció sobre corona-

ments i paraments verticals a dues cares, de les restes arqueològi-

ques i arquitectòniques de l'octogon romà, inclús el paviment o

sub-bases del mateix, a base d'estesa de lamines de PVC, planxes

de pòrex o similar. Mà d'obra i material.

Paraments vericals i

paraments

618,56 618,56

Paviments 233,99 233,99

852,55
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

CAPITOL 04 ETAPA IV LOT IV INFRAESTR. VERT. I HORTZ. PROTEC. NOVES
RESTES  
SUBCAPITOL 04.01 FASE VIII APUNTALAMENT I DESMUNTATGE ACTUAL
PANTALLA DE PROTECC 

04.01.01 ut  Apuntalament preventiu i provisional de l'actual llosa de protec

Apuntalament preventiu de la llosa actual de protecció del jaciment ar-
queològic, per l'intradós de la pantalla preexistent i a base de puntals
telescòpics de mecanotub, disposats sobre taulons de fusta a te-
rra-sostre i amb una separació entre 0,60-0,80mts aproximadament.
Apuntalament a base d'una o dues franges de puntals, disposades en
paral·lel i amb una separació màxima d'1,00mts. Alternativament i
amb la corresponent justificació de càlcul, es podrà procedir a apunta-
lar la llosa actual amb elements d'alumini rigiditzats amb estructura tri-
dimensional i amb una competència estructural per a suportar entre
10/12TN per puntal. Puntals situats a una equidistància entre
1,00-1,20mts aproximadament. L'apuntalament es mantindrà d'acord
amb la durada de les actuacions de desmuntatge de les pantalles i
ampliació de la llosa de protecció. Senyalització. Material, mà d'obra,
muntatge i desmuntatge i lloguer diari amb un període de temps de 90
dies.

Nombre de puntals
prevists

48 48,00

48,00

04.01.02 m2 Protecció sobre coronaments i paraments verticals de restes
arqu

Subministrament i col·locació d'elements de protecció sobre corona-
ments i paraments verticals a dues cares, de les restes arqueològi-
ques i arquitectòniques de l'octogon romà, inclús el paviment o
sub-bases del mateix, a base d'estesa de lamines de PVC, planxes
de pòrex o similar. Mà d'obra i material.

Paraments vericals i
paraments

618,56 618,56

Paviments 233,99 233,99

852,55
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04.01.03 m2 Desmuntatge pantalla actual de delimitació del jaciment
arqueolò

Desmuntatge de les pantalles actuals que delimiten el jaciment ar-

queològic pels sectors de migdia, llevant i tramuntana, amb una di-

mensió de 0,50m x 48,00ml x 5,00m aproximadament.

Operació a executar un cop construïdes les noves pantalles i realitza-

da l'excavació de terres del nou àmbit d'intervenció. Es procedirà des

de l'espai del nou àmbit excavat, tot mantenint les pantalles actuals, a

fi de no contaminar ni degradar les restes arqueològiques i arqui-

tectòniques descolgades de terres.

El sistema emprat serà el de tallar les pantalles amb disc de diamant

en sentit vertical i a una distància màxima de 1,00mts o 2,00mts, i al-

tres talls horitzontals de cada mòdul vertical i amb talls a una distància

de sota llosa de coberta de 0,45mts, altre tall a nivell de 2,50mts i per

últim un tall a la base de la pantalla a nivell -5,00mts aproximadament,

per tal d'acotar les dimensions i pes de les parts de pantalles a des-

muntar, poder elevar i transportar fàcilment dins del recinte de l'obra i

per la càrrega posterior sobre camió tipus banyera/dumper o similar.

Inclús perforacions de cada mòdul de pantalla tallada de diàmetre

120mm, per a poder embragar i elevar fins a la cota ±0,00. Pes aproxi-

mat de cada mòdul de pantalla tallada: 2,8Tn i dimensions 2,50m x

1,00m x 0,45m. Mà d'obra, material, mitjans auxiliars, maquinària es-

pecífica i giratòria de 3/5Tn.

Amidament detallat i descompost:

Longitud de talls horitzontals de 2,50mts: 48ml x 4 talls x 0,50m =

96,00m² de talls horitzontals

Longitud de talls verticals de 5,00mts i cada 1,00/2,00mts: 50talls x

5,00ml x 0,50m = 125m² de talls verticals

Pes mòdul pantalla tallat: 1,00m x 2,50m x 0,50m = 1,25m³ x

2.500kg/m³ = 3,12Tn/mòdul

Maquinària per elevació mòduls: giratòria 3/5Tn

TOTAL amidament m² de talls: 96,00m² + 125m² = 221,00m²

Mòduls 2,50x1,00x0,50: 96 uts

Mòduls 0,50x1,00x0,50: 48 uts

TOTAL perforacions per embragar-elevar: 96 uts + 48 uts = 144 uts (fo-

rats)

Amidament pantalla 2 48,00 5,00 0,50 240,00

240,00

SUBCAPITOL 04.02 FASE IX ESTINTOLAMENT DE LLOSA DE PROTECCIÓ
PREEXISTENT         

04.02.01 kg  Nova estructura d'acer estintolament llosa actual i suport de la

Nova estructura d'estintolament per a suport de la llosa actual i nova

llosa a construir, a base d'un sistema de pilars d'acer, de secció circu-

lar i diàmetre de 350mm, parets estructurals, i amb un total de 7 uni-

tats disposats segons plànol de projecte. Alçada màxima de 5mts. Fo-

namentació sobre coronament de l'antiga pantalla desmuntada i a ba-

se de connexió de pilars i coronament de pantalla soterrada preexis-

tent, amb plaques d'acer de10/20mm de gruix i dimensió segons

càlcul (0,45x1,20). Inclús ancoratges al coronament de la pantalla ac-

tual, mitjançant perns d'acer corrugat de diàmetre 20mm i una longitud

d'encastament de 0,80mts aproximadament. Mà d'obra i material

Longitud perfils 7 5,00 66,25 2.318,75

Minves 0,2 2.318,75 463,75

2.782,50

04.02.02 kg  Subministrament i col·locació de platines d'acer estructural uni

Subministrament i col·locació de platines d'acer de 20mm de gruix en

unió de pilar estructural de 350mm a fonament pantalles preexistents.

Dimensions 500x800mm. Inclús perns d'ancoratge entre formigó i

acer, i soldadures entre platina i basament de pilar. Mà d'obra i mate-

rial.

Platines 7 0,50 0,80 160,00 448,00
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04.01.03 m2 Desmuntatge pantalla actual de delimitació del jaciment
arqueolò

Desmuntatge de les pantalles actuals que delimiten el jaciment ar-
queològic pels sectors de migdia, llevant i tramuntana, amb una di-
mensió de 0,50m x 48,00ml x 5,00m aproximadament.
Operació a executar un cop construïdes les noves pantalles i realitza-
da l'excavació de terres del nou àmbit d'intervenció. Es procedirà des
de l'espai del nou àmbit excavat, tot mantenint les pantalles actuals, a
fi de no contaminar ni degradar les restes arqueològiques i arqui-
tectòniques descolgades de terres.
El sistema emprat serà el de tallar les pantalles amb disc de diamant
en sentit vertical i a una distància màxima de 1,00mts o 2,00mts, i al-
tres talls horitzontals de cada mòdul vertical i amb talls a una distància
de sota llosa de coberta de 0,45mts, altre tall a nivell de 2,50mts i per
últim un tall a la base de la pantalla a nivell -5,00mts aproximadament,
per tal d'acotar les dimensions i pes de les parts de pantalles a des-
muntar, poder elevar i transportar fàcilment dins del recinte de l'obra i
per la càrrega posterior sobre camió tipus banyera/dumper o similar.
Inclús perforacions de cada mòdul de pantalla tallada de diàmetre
120mm, per a poder embragar i elevar fins a la cota ±0,00. Pes aproxi-
mat de cada mòdul de pantalla tallada: 2,8Tn i dimensions 2,50m x
1,00m x 0,45m. Mà d'obra, material, mitjans auxiliars, maquinària es-
pecífica i giratòria de 3/5Tn.

Amidament detallat i descompost:
Longitud de talls horitzontals de 2,50mts: 48ml x 4 talls x 0,50m =
96,00m² de talls horitzontals
Longitud de talls verticals de 5,00mts i cada 1,00/2,00mts: 50talls x
5,00ml x 0,50m = 125m² de talls verticals
Pes mòdul pantalla tallat: 1,00m x 2,50m x 0,50m = 1,25m³ x
2.500kg/m³ = 3,12Tn/mòdul
Maquinària per elevació mòduls: giratòria 3/5Tn
TOTAL amidament m² de talls: 96,00m² + 125m² = 221,00m²
Mòduls 2,50x1,00x0,50: 96 uts
Mòduls 0,50x1,00x0,50: 48 uts
TOTAL perforacions per embragar-elevar: 96 uts + 48 uts = 144 uts (fo-
rats)

Amidament pantalla 2 48,00 5,00 0,50 240,00

240,00

SUBCAPITOL 04.02 FASE IX ESTINTOLAMENT DE LLOSA DE PROTECCIÓ
PREEXISTENT         

04.02.01 kg  Nova estructura d'acer estintolament llosa actual i suport de la

Nova estructura d'estintolament per a suport de la llosa actual i nova
llosa a construir, a base d'un sistema de pilars d'acer, de secció circu-
lar i diàmetre de 350mm, parets estructurals, i amb un total de 7 uni-
tats disposats segons plànol de projecte. Alçada màxima de 5mts. Fo-
namentació sobre coronament de l'antiga pantalla desmuntada i a ba-
se de connexió de pilars i coronament de pantalla soterrada preexis-
tent, amb plaques d'acer de10/20mm de gruix i dimensió segons
càlcul (0,45x1,20). Inclús ancoratges al coronament de la pantalla ac-
tual, mitjançant perns d'acer corrugat de diàmetre 20mm i una longitud
d'encastament de 0,80mts aproximadament. Mà d'obra i material

Longitud perfils 7 5,00 66,25 2.318,75

Minves 0,2 2.318,75 463,75

2.782,50

04.02.02 kg  Subministrament i col·locació de platines d'acer estructural uni

Subministrament i col·locació de platines d'acer de 20mm de gruix en
unió de pilar estructural de 350mm a fonament pantalles preexistents.
Dimensions 500x800mm. Inclús perns d'ancoratge entre formigó i
acer, i soldadures entre platina i basament de pilar. Mà d'obra i mate-
rial.

Platines 7 0,50 0,80 160,00 448,00
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448,00

04.02.03 kg  Subministrament i col·locació de jàsseres estintolament
l'actual

Estintolament de la llosa de protecció actual i la nova a construir, a ba-

se de col·locar jàsseres metàl·liques embegudes a l'interior de la no-

va llosa i en contacte amb el cantell de la llosa actual. Jàsseres de di-

ferents cantells tipus HEB 180-300-320-340-400-450mm i amb un to-

tal de 8 unitats. Soldadures i peces especials d'unió jàssera-pilar i

plaques d'acer equipades amb perns de diàmetres 10/20mm, per an-

coratge de la mateixa al cantell de la llosa actual, i per a garantir la

unió entre lloses fent-les solidàries amb els pilars de suport. Mà

d'obra i material.

6912 6.912,00

6.912,00

SUBCAPITOL 04.03 FASE X NOVA LLOSA DE PROTECCIÓ JACIMENT
ARQUEOLÒGIC             

04.03.01 m3 Construcció nova llosa-coberta protecció restes
arqueològiques. 

Construcció de nova llosa-coberta de protecció de formigó armat, se-

gons càlcul i disposada en el nou àmbit d'intervenció, per a protecció

de les restes arqueològiques romanes que completen l'octògon. For-

migó de central d'alta resistència i amb armat de 90kg/m², d'acord

amb les especificacions de càlcul i plànols de projecte. Gruix de la llo-

sa de 50cm, armada amb armadures bidireccionals superior i inferior

i segons detalls de plànols i càlculs de projecte. Inclús previsions de

futures obertures de dimensions previstes en projecte i per a il·lumi-

nació zenital del nou deambulatori entre la nova pantalla i la façana

històrica de l'edifici Romà. Encofrat a base de taulons de fusta escolli-

da, o panells tipus fenòlics, per a deixar el formigó vist. Inclús part pro-

porcional d'apuntalament de l'encofrat. Mà d'obra, material i mitjans

auxiliars.

Volum llosa 233,99 0,50 117,00

Minves 0,2 116,95 23,39

140,39

SUBCAPITOL 04.04 EIV GESTIÓ DE RESIDUS                                           
04.04.01 ut  Gestió de residus                                               

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classificació dels matei-

xos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin materials ceràmics, formi-

gó, fusta, vidre, fibrociment, acer, terres, entre altres, per tal de trans-

portar en posterioritat a l'abocador municipal autoritzat. 1% aprox. so-

bre el pressupost de l'etapa IV, lot IV INFRAESTRUCTURA VERTICAL I

HORITZONTAL DE PROTECCIÓ NOVES RESTES ARQUEOLÒGI-

QUES DESCOLGADES.

1 1,00

1,00
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448,00

04.02.03 kg  Subministrament i col·locació de jàsseres estintolament
l'actual

Estintolament de la llosa de protecció actual i la nova a construir, a ba-
se de col·locar jàsseres metàl·liques embegudes a l'interior de la no-
va llosa i en contacte amb el cantell de la llosa actual. Jàsseres de di-
ferents cantells tipus HEB 180-300-320-340-400-450mm i amb un to-
tal de 8 unitats. Soldadures i peces especials d'unió jàssera-pilar i
plaques d'acer equipades amb perns de diàmetres 10/20mm, per an-
coratge de la mateixa al cantell de la llosa actual, i per a garantir la
unió entre lloses fent-les solidàries amb els pilars de suport. Mà
d'obra i material.

6912 6.912,00

6.912,00

SUBCAPITOL 04.03 FASE X NOVA LLOSA DE PROTECCIÓ JACIMENT
ARQUEOLÒGIC             

04.03.01 m2 Construcció nova llosa-coberta protecció restes
arqueològiques. 

Subministrament i col·locació de llosa prefabricada, realitzada a base
plaques alveolars de formigó pretesat, de 25 cm de cantell i 120 cm
d'amplada, col·locades a 4,00mts d'alçada respecte el nivell del sote-
rrani, i recolzades directament a l'interior de les bigues HEB-450 d'es-
tintolament de les pantalles desmuntades, per una banda i sobre el
coronament dels murs prefabricats per l'altra. Llargades de plaques
alveolars de geometria futures obertures de geometria circular i
diàmetre 60cm com a màxim, (llum zenital) i amb disposició prevista
en els plànols de detall de projecte. Inclús grua autopropulsada de
braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30T i 27mts d'alçada
màxima de treball. Mà d'obra, material i mitjans auxiliars de ma-
quinària per a la instal·lació in situ i maquinària especial de tallar per
a geomètriques variables i perforar per obertures circulars per a futura
il·luminació vertical.

Volum llosa 260,51 260,51

260,51

SUBCAPITOL 04.04 EIV GESTIÓ DE RESIDUS                                           
04.04.01 ut  Gestió de residus                                               

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classificació dels matei-
xos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin materials ceràmics, formi-
gó, fusta, vidre, fibrociment, acer, terres, entre altres, per tal de trans-
portar en posterioritat a l'abocador municipal autoritzat. 1% aprox. so-
bre el pressupost de l'etapa IV, lot IV INFRAESTRUCTURA VERTICAL I
HORITZONTAL DE PROTECCIÓ NOVES RESTES ARQUEOLÒGI-
QUES DESCOLGADES.

1 1,00

1,00
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SUBCAPITOL 04.05 EIV CONTROL DE QUALITAT                                         
04.05.01 ut  Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que estableixi el progra-

ma de control de qualitat que elabori la direcció d'execució. Inclou la

formació estadística de lots i sèries i els assaaigs corresponents.

1,5% aprox. sobre el pressupost de l'etapa IV, lot IV INFRAESTRUCTU-

RA VERTICAL I HORITZONTAL DE PROTECCIÓ NOVES RESTES AR-

QUEOLÒGIQUES DESCOLGADES.

1 1,00

1,00

SUBCAPITOL 04.06 EIV SEGURETAT I SALUT                                           
04.06.01 ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en el recinte

d'obra i en el decurs de les diferents actuacions a executar en el

temps de durada de les obres, tals com: proteccions individuals i

col·lectives, senyalització provisional, instal·lacions d'evacuació, ins-

tal·lació contra incendis i equipaments, sanitaris i altres. 2% aprox. so-

bre el pressupost de l'etapa IV, lot IV INFRAESTRUCTURA VERTICAL I

HORITZONTAL DE PROTECCIÓ NOVES RESTES ARQUEOLÒGI-

QUES DESCOLGADES.

1 1,00

1,00
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SUBCAPITOL 04.05 EIV CONTROL DE QUALITAT                                         
04.05.01 ut  Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que estableixi el progra-
ma de control de qualitat que elabori la direcció d'execució. Inclou la
formació estadística de lots i sèries i els assaaigs corresponents.
1,5% aprox. sobre el pressupost de l'etapa IV, lot IV INFRAESTRUCTU-
RA VERTICAL I HORITZONTAL DE PROTECCIÓ NOVES RESTES AR-
QUEOLÒGIQUES DESCOLGADES.

1 1,00

1,00

SUBCAPITOL 04.06 EIV SEGURETAT I SALUT                                           
04.06.01 ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en el recinte
d'obra i en el decurs de les diferents actuacions a executar en el
temps de durada de les obres, tals com: proteccions individuals i
col·lectives, senyalització provisional, instal·lacions d'evacuació, ins-
tal·lació contra incendis i equipaments, sanitaris i altres. 2% aprox. so-
bre el pressupost de l'etapa IV, lot IV INFRAESTRUCTURA VERTICAL I
HORITZONTAL DE PROTECCIÓ NOVES RESTES ARQUEOLÒGI-
QUES DESCOLGADES.

1 1,00

1,00
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CAPITOL 05 ETAPA V LOT V INSTAL. I  ACABATS. RESTIT. MOB. URBÀ.
ALTRES     
SUBCAPITOL 05.01 FASE XI  ACABATS INTERIORS I INSTAL·LACIONS                

05.01.01 m2 Neteja intradòs nou mur pantalla. Projecció microparticules
alum

Neteja de l'intradós del nou mur pantalla de delimitació de l'edifici

romà completat amb sistema de projecció a pressió controlada de mi-

cropartícules de silicats d'alumini, vidre o sorres granítiques.

Intradós 1 62,50 4,50 281,25

281,25

05.01.02 ut  Desmuntatge de proteccions restes arquològiques jaciment
romà   

Desmuntatge de les proteccions de les restes arqueològiques i arqui-

tectòniques del jaciment romà.

Amidament 1 1,00

1,00

05.01.03 ut  Instal·lació bàsica, vista, i provisional d'electricitat i ilumi

Instal·lació provisional d'electricitat i il·luminació vista, a l'interior del ja-

ciment i dins el nou àmbit excavat.

Amidament 1 1,00

1,00

05.01.04 ut  Instal·lació bàsica, vista, i provisional de senyalització i eme

Instal·lació bàsica i provisional vista, de senyalització i emergència a

l'interior del jaciment i dins el nou àmbit excavat

Amidament 1 1,00

1,00

SUBCAPITOL 05.02 FASE XII  ACABATS EXTERIORS I INSTAL·LAC.
RESTITUCIÓ MOB URBÀ.  

05.02.01 m2 Aïllament i impermeabilització de l'extradòs de la nova llosa-co

Aïllament i impermeabilització de l'extradós de la nova llosa de protec-

ció. Mà d'obra i material.

Superfície llosa 233,99 233,99

233,99

05.02.02 ut  Restitució de les instal·lacions elèctriques d'alimentació, enll

Restitució de les instal·lacions d'alimentació de l'enllumenat urbà al

seu estat inicial. Mà d'obra i material

Amidament 1 1,00

1,00

05.02.03 ut  Restitució de bàculs d'enllumenat preexistents i desmuntats al
s

Restitució de bàculs desmuntats al seu estat inicial. Mà d'obra, mate-

rial i peces especials.

Amidament 3 3,00

3,00

05.02.04 ut  Restitució de mobiliari urbà preexistent i desmuntat al seu esta

Restituició al seu estat inicial dels elements de mobiliari urbà preexis-

tents i desmuntats: balises de protecció del nou espai públic, ele-

ments de senyalització, panell informatiu, parquímetre, tapes de regis-

tre en pous i arquetes, jardineres preexistents, etc. Mà d'obra i material

Balises 23 23,00

Fanals i senyalització 7 7,00

Parquímetre 1 1,00
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CAPITOL 05 ETAPA V LOT V INSTAL. I  ACABATS. RESTIT. MOB. URBÀ.
ALTRES     
SUBCAPITOL 05.01 FASE XI  ACABATS INTERIORS I INSTAL·LACIONS                

05.01.01 m2 Neteja intradòs nou mur pantalla. Projecció microparticules
alum

Neteja de l'intradós del nou mur pantalla de delimitació de l'edifici
romà completat amb sistema de projecció a pressió controlada de mi-
cropartícules de silicats d'alumini, vidre o sorres granítiques.

Intradós 1 62,50 4,50 281,25

281,25

05.01.02 ut  Desmuntatge de proteccions restes arquològiques jaciment
romà   

Desmuntatge de les proteccions de les restes arqueològiques i arqui-
tectòniques del jaciment romà.

Amidament 1 1,00

1,00

05.01.03 ut  Instal·lació bàsica, vista, i provisional d'electricitat i ilumi

Instal·lació provisional d'electricitat i il·luminació vista, a l'interior del ja-
ciment i dins el nou àmbit excavat.

Amidament 1 1,00

1,00

05.01.04 ut  Instal·lació bàsica, vista, i provisional de senyalització i eme

Instal·lació bàsica i provisional vista, de senyalització i emergència a
l'interior del jaciment i dins el nou àmbit excavat

Amidament 1 1,00

1,00

SUBCAPITOL 05.02 FASE XII  ACABATS EXTERIORS I INSTAL·LAC.
RESTITUCIÓ MOB URBÀ.  

05.02.01 m2 Aïllament i impermeabilització de l'extradòs de la nova llosa-co

Aïllament i impermeabilització de l'extradós de la nova llosa de protec-
ció. Mà d'obra i material.

Superfície llosa 233,99 233,99

233,99

05.02.02 ut  Restitució de les instal·lacions elèctriques d'alimentació, enll

Restitució de les instal·lacions d'alimentació de l'enllumenat urbà al
seu estat inicial. Mà d'obra i material

Amidament 1 1,00

1,00

05.02.03 ut  Restitució de bàculs d'enllumenat preexistents i desmuntats al
s

Restitució de bàculs desmuntats al seu estat inicial. Mà d'obra, mate-
rial i peces especials.

Amidament 3 3,00

3,00

05.02.04 ut  Restitució de mobiliari urbà preexistent i desmuntat al seu esta

Restituició al seu estat inicial dels elements de mobiliari urbà preexis-
tents i desmuntats: balises de protecció del nou espai públic, ele-
ments de senyalització, panell informatiu, parquímetre, tapes de regis-
tre en pous i arquetes, jardineres preexistents, etc. Mà d'obra i material

Balises 23 23,00

Fanals i senyalització 7 7,00

Parquímetre 1 1,00
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                       

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

Jardineres 2 2,00

Embornals 2 2,00

Tapes de registre 3 3,00

Tapes de pous 2 2,00

40,00

05.02.05 ml  Restitució de vorals preexistents i desmuntats al seu estat inic

Reposició dels vorals de delimitació de l'àmbit de l'espai pùblic,

prèviament desmuntats. Restitució al seu estat original.

Amidament 79,02 79,02

79,02

05.02.06 ut  Restitució de guals preexistents i desmuntats al seu estat origi

Restitució de guals prèviament desmuntats al seu estat original. Mà

d'obra i material.

Amidament 2 2,00

2,00

05.02.07 m2 Restitució paviment panot hidràulic sobre nova llosa de
protecci

Restitució del paviment de panot hidràulic sobre la nova llosa de pro-

tecció i en  els àmbits afectats del paviment preexistent.

Superfície panot 233,99 233,99

233,99

05.02.08 m2 Restitució de paviment asfàltic en els sectors dels vials afecta

Restitució del paviment asfàltic en els sectors dels vials afectats per la

intervenció. Carrers Santiago Rossinyol i Enric Granados.

Vials afectats 89,9 89,90

89,90

05.02.09 ut  Restitució de passos de vianants i senyalèctica de circulació pr

Restitució dels passos de vianants i altra senyalèctica de circulació, al

seu estat original amb pintura especial.

Passos de vianants 2 2,00

2,00

SUBCAPITOL 05.03 FASE XIII EQUIPS I MAQUINÀRIA DE SUPORT I
INTERVENCIÓ           

05.03.01 ut  Desplaçament d'equips i maquinària de suport a la intervenció.
G

Desplaçament d'equips i maquinària tipus giratòria de 3/5Tn per a dur

a terme els treballs de suport a la recerca arqueològica en extensió,

moviment de terres, desmuntatge de mòduls de pantalla actuals i

transport dins del recinte d'obra, inclús càrrega de contenidors i càrre-

ga d'elements sobre camió tipus dúmper o banyera 12/18Tn per a

posterior transport a l'abocador municipal autoritzat.

Amidament: 3 mesos/90 dies (màquina giratòria a peu d'obra)

Dies prevists d'utilització

de la màquina

90 90,00

90,00
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

Jardineres 2 2,00

Embornals 2 2,00

Tapes de registre 3 3,00

Tapes de pous 2 2,00

40,00

05.02.05 ml  Restitució de vorals preexistents i desmuntats al seu estat inic

Reposició dels vorals de delimitació de l'àmbit de l'espai pùblic,
prèviament desmuntats. Restitució al seu estat original.

Amidament 79,02 79,02

79,02

05.02.06 ut  Restitució de guals preexistents i desmuntats al seu estat origi

Restitució de guals prèviament desmuntats al seu estat original. Mà
d'obra i material.

Amidament 2 2,00

2,00

05.02.07 m2 Restitució paviment panot hidràulic sobre nova llosa de
protecci

Restitució del paviment de panot hidràulic sobre la nova llosa de pro-
tecció i en  els àmbits afectats del paviment preexistent.

Superfície panot 233,99 233,99

233,99

05.02.08 m2 Restitució de paviment asfàltic en els sectors dels vials afecta

Restitució del paviment asfàltic en els sectors dels vials afectats per la
intervenció. Carrers Santiago Rossinyol i Enric Granados.

Vials afectats 89,9 89,90

89,90

05.02.09 ut  Restitució de passos de vianants i senyalèctica de circulació pr

Restitució dels passos de vianants i altra senyalèctica de circulació, al
seu estat original amb pintura especial.

Passos de vianants 2 2,00

2,00

SUBCAPITOL 05.03 FASE XIII EQUIPS I MAQUINÀRIA DE SUPORT I
INTERVENCIÓ           

05.03.01 ut  Desplaçament d'equips i maquinària de suport a la intervenció.
G

Desplaçament d'equips i maquinària tipus giratòria de 3/5Tn per a dur
a terme els treballs de suport a la recerca arqueològica en extensió,
moviment de terres, desmuntatge de mòduls de pantalla actuals i
transport dins del recinte d'obra, inclús càrrega de contenidors i càrre-
ga d'elements sobre camió tipus dúmper o banyera 12/18Tn per a
posterior transport a l'abocador municipal autoritzat.
Amidament: 3 mesos/90 dies (màquina giratòria a peu d'obra)

Dies prevists d'utilització
de la màquina

90 90,00

90,00
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                       

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

SUBCAPITOL 05.04 EV GESTIÓ DE RESIDUS                                            
05.04.01                                                                     

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classificació dels matei-

xos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin materials ceràmics, formi-

gó, fusta, vidre, fibrociment, acer, terres, entre altres, per tal de trans-

portar en posterioritat a l'abocador municipal autoritzat. 1% aprox. so-

bre el pressupost de l'etapa V, lot V INSTAL·LACIONS I ACABATS.

RESTITUCIÓ DE MOBILIARI URBÀ. ALTRES.

1 1,00

1,00

SUBCAPITOL 05.05 EV CONTROL DE QUALITAT                                          
05.05.01     Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que estableixi el progra-

ma de control de qualitat que elabori la direcció d'execució. Inclou la

formació estadística de lots i sèries i els assaaigs corresponents.

1,5% aprox. sobre el pressupost de l'etapa V, lot V INSTAL·LACIONS I

ACABATS. RESTITUCIÓ DE MOBILIARI URBÀ. ALTRES.

1 1,00

1,00

SUBCAPITOL 05.06 EV SEGURETAT I SALUT                                            
05.06.01 ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en el recinte

d'obra i en el decurs de les diferents actuacions a executar en el

temps de durada de les obres, tals com: proteccions individuals i

col·lectives, senyalització provisional, instal·lacions d'evacuació, ins-

tal·lació contra incendis i equipaments, sanitaris i altres. 2% aprox. so-

bre el pressupost de l'etapa V, lot V INSTAL·LACIONS I ACABATS.

RESTITUCIÓ DE MOBILIARI URBÀ. ALTRES..

1 1,00

1,00
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 AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

SUBCAPITOL 05.04 EV GESTIÓ DE RESIDUS                                            
05.04.01                                                                     

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classificació dels matei-
xos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin materials ceràmics, formi-
gó, fusta, vidre, fibrociment, acer, terres, entre altres, per tal de trans-
portar en posterioritat a l'abocador municipal autoritzat. 1% aprox. so-
bre el pressupost de l'etapa V, lot V INSTAL·LACIONS I ACABATS.
RESTITUCIÓ DE MOBILIARI URBÀ. ALTRES.

1 1,00

1,00

SUBCAPITOL 05.05 EV CONTROL DE QUALITAT                                          
05.05.01     Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que estableixi el progra-
ma de control de qualitat que elabori la direcció d'execució. Inclou la
formació estadística de lots i sèries i els assaaigs corresponents.
1,5% aprox. sobre el pressupost de l'etapa V, lot V INSTAL·LACIONS I
ACABATS. RESTITUCIÓ DE MOBILIARI URBÀ. ALTRES.

1 1,00

1,00

SUBCAPITOL 05.06 EV SEGURETAT I SALUT                                            
05.06.01 ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en el recinte
d'obra i en el decurs de les diferents actuacions a executar en el
temps de durada de les obres, tals com: proteccions individuals i
col·lectives, senyalització provisional, instal·lacions d'evacuació, ins-
tal·lació contra incendis i equipaments, sanitaris i altres. 2% aprox. so-
bre el pressupost de l'etapa V, lot V INSTAL·LACIONS I ACABATS.
RESTITUCIÓ DE MOBILIARI URBÀ. ALTRES..

1 1,00

1,00
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PROJECTE MODIFICAT  FASE I.  AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR 
XAMFRÀ  DELIMITAT PELS CARRERS ENRIC GRANADOS I VIL·LA ROMANA            EXP: 45-Pm-2018 
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2. QUADRE DE PREUS 2  

(COMPARATIVA PROJECTE 2017 - MODIFICAT 2018) 
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Ud Descripció Preu

CAPITOL 01  ETAPA I LOT I TREBALLS PREVIS I AUXILIARS                       
SUBCAPITOL 01.00  FASE 0 IMPLANTACIÓ D'OBRA. TREBALLS PREVIS I
AUXILIARS          
01.00.01     ml  Tancament del recinte d'obra. Seguretat                         

Implantació de tanca de seguretat  en delimitació del recinte

d'obra. Tanca normalitzada de malla a simple torsió i portes

d'accés de dues fulles situades en els extrems de migdia i

N-O. Senyalització nocturna i diürna.

Ma d'obra.................................................. 3,82

Materials................................................... 2,10

TOTAL PARTIDA..................................... 5,92

01.00.02     ut  Instal·lació sanitaris i caseta d'obra                          
Instal·lació de sanitaris provisionals i caseta d'obra

Ma d'obra.................................................. 457,92

Maquinaria ............................................... 272,58

Materials................................................... 839,20

TOTAL PARTIDA..................................... 1.569,70

01.00.03     ut  Instal·lació de comptadors d'obra. Aigua i electricitat         
Instal·lació de comptadors provisionals d'aigua i electricitat

Ma d'obra.................................................. 175,35

Materials................................................... 776,23

TOTAL PARTIDA..................................... 951,58

01.00.04     ut  Instal·lació de contenidors de runa                             
Instal·lació de contenidors de runa 6/8/10m³ dins l'àmbit del

recinte de l'obra i segons es localitza en el plànol de projecte.

Maquinaria ............................................... 63,10

TOTAL PARTIDA..................................... 63,10

01.00.05     ut  Delimitació espai aplec material                                
Delimitació d'espais per acopi de materials dins del recinte de

l'obra convenientment acotat segons plànol de projecte. Sen-

yalització

Ma d'obra.................................................. 55,00

Materials................................................... 0,83

TOTAL PARTIDA..................................... 55,83

01.00.06     ut  Protecció de paviments i murs jaciment arqueològic planta soterr
Protecció de paviments i murs de l'actual jaciment arqueològic

a planta soterrani, en contacte amb les actuals pantalles a

desmuntar i en un àmbit de 10mts. per la cara interior de la

pantalla i seguint el perímetre de les mateixes. Protecció amb

geotèxtil i peces especials de PVC/fusta/pòrex. Implementació

de tanca de seguretat homologada a una distància de 10mts.

respecte la cara interior de les actuals pantalles a desmuntar,

i per tal de segregar el recinte d'obra a nivell de planta soterra-

ni. Senyalització

Ma d'obra.................................................. 624,90

Materials................................................... 152,87

TOTAL PARTIDA..................................... 777,77

01.00.07     ut  Implantació d'il·luminació d'obra                               
Implantació d'il·luminació d'obra.

Ma d'obra.................................................. 806,51

Materials................................................... 1.027,51

TOTAL PARTIDA..................................... 1.834,02
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Ud Descripció Preu

CAPITOL 01  ETAPA I LOT I TREBALLS PREVIS I AUXILIARS                       
SUBCAPITOL 01.00  FASE 0 IMPLANTACIÓ D'OBRA. TREBALLS PREVIS I
AUXILIARS          
01.00.01     ml  Tancament del recinte d'obra. Seguretat                         

Implantació de tanca de seguretat  en delimitació del recinte
d'obra. Tanca normalitzada de malla a simple torsió i portes
d'accés de dues fulles situades en els extrems de migdia i
N-O. Senyalització nocturna i diürna.

Ma d'obra.................................................. 3,82
Materials................................................... 2,10

TOTAL PARTIDA..................................... 5,92

01.00.02     ut  Instal·lació sanitaris i caseta d'obra                          
Instal·lació de sanitaris provisionals i caseta d'obra

Ma d'obra.................................................. 457,92
Maquinaria............................................... 272,58
Materials................................................... 839,20

TOTAL PARTIDA..................................... 1.569,70

01.00.03     ut  Instal·lació de comptadors d'obra. Aigua i electricitat         
Instal·lació de comptadors provisionals d'aigua i electricitat

Ma d'obra.................................................. 175,35
Materials................................................... 776,23

TOTAL PARTIDA..................................... 951,58

01.00.04     ut  Instal·lació de contenidors de runa                             
Instal·lació de contenidors de runa 6/8/10m³ dins l'àmbit del
recinte de l'obra i segons es localitza en el plànol de projecte.

Maquinaria............................................... 63,10

TOTAL PARTIDA..................................... 63,10

01.00.05     ut  Delimitació espai aplec material                                
Delimitació d'espais per acopi de materials dins del recinte de
l'obra convenientment acotat segons plànol de projecte. Sen-
yalització

Ma d'obra.................................................. 55,00
Materials................................................... 0,83

TOTAL PARTIDA..................................... 55,83

01.00.06     ut  Protecció de paviments i murs jaciment arqueològic planta soterr
Protecció de paviments i murs de l'actual jaciment arqueològic
a planta soterrani, en contacte amb les actuals pantalles a
desmuntar i en un àmbit de 10mts. per la cara interior de la
pantalla i seguint el perímetre de les mateixes. Protecció amb
geotèxtil i peces especials de PVC/fusta/pòrex. Implementació
de tanca de seguretat homologada a una distància de 10mts.
respecte la cara interior de les actuals pantalles a desmuntar,
i per tal de segregar el recinte d'obra a nivell de planta soterra-
ni. Senyalització

Ma d'obra.................................................. 624,90
Materials................................................... 152,87

TOTAL PARTIDA..................................... 777,77

01.00.07     ut  Implantació d'il·luminació d'obra                               
Implantació d'il·luminació d'obra.

Ma d'obra.................................................. 806,51
Materials................................................... 1.027,51

TOTAL PARTIDA..................................... 1.834,02
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Ud Descripció Preu

01.00.08     ut  Replanteig planta arqueològica i pantalles                      
Replanteig de la planta arqueològica completa sobre pavi-

ment cota +0,00. Col·locació de fites i referències per recons-

truir el replanteig de l'estructura completa de l'edifici octogonal,

alhora que situar les pantalles actuals i futures.

Ma d'obra.................................................. 152,76

Materials................................................... 2,29

TOTAL PARTIDA..................................... 155,05

01.00.09     ut  Prospeccions geofísiques i magnètiques                          
Realització de prospeccions geofísiques i magnètiques per tal

de delimitar i descriure àrees no conegudes del jaciment i de

manera no destructiva. Prospecció basada en la tomografia

de resistivitat elèctrica (ERT) en tres dimensions. Intervenció a

realitzar dins de l'àmbit d'intervenció d'obra i delimitada pels

carrers Santiago Rusiñol i Enric Granados.

Materials................................................... 4.680,90

TOTAL PARTIDA..................................... 4.680,90

01.00.10     ut  Execució de cales per exploració física                         
Realització de prospeccions geofísiques i magnètiques per tal

de delimitar i descriure àrees no conegudes del jaciment i de

manera no destructiva. Prospecció basada en la tomografia

de resistivitat elèctrica (ERT) en tres dimensions. Intervenció a

realitzar dins de l'àmbit d'intervenció d'obra i delimitada pels

carrers Santiago Rusiñol i Enric Granados.

Ma d'obra.................................................. 152,76

Materials................................................... 2,29

TOTAL PARTIDA..................................... 155,05

SUBCAPITOL 01.01  FASE I DESMUNTATGES I ENDERROCS                                 
010101       ut  Desmuntatges elements mobiliari urbà                            

Desmuntatge d'elements de mobiliari urbà,  tals com balises

d'acer d'una alçada màxima d'1,00m de secció circular i dispo-

sats en el perímetre exterior de la vorera i junt al voral de formi-

gó que la delimita. Sectors N-E i S-E.  Inclús trasllat a magat-

zem municipal per a futura reubicació

Ma d'obra.................................................. 3,81

Materials................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA..................................... 3,87

010102       ut  Desmuntatge de fanals i elements de senyalització               
Desmuntatge de mobiliari urbà de fanals i senyalització. Inclús

trasllat a magatzem municipal per a futura reubicació.

Ma d'obra.................................................. 9,16

Materials................................................... 0,14

TOTAL PARTIDA..................................... 9,30

010103       ut  Desmuntatge parquímetre                                         
Desmuntatge d'element de parquímetre situat a l'angle de lle-

vant i del panell d'informació situat entre l'espai entre els dos

primers arbres en el sector de migdia i enfrontat a la façana

sud de la caixa. Trasllat a magatzem municipal per a futura

reubicació.

Ma d'obra.................................................. 76,40

Materials................................................... 1,15

TOTAL PARTIDA..................................... 77,55

010104       ut  Arrencada arbres existents                                      
Arrancada d'arbres preexistents afectats pel nou àmbit d'inter-

venció per a transplantament a un àmbit diferent de la seva ac-

tual ubicació. Inclús escocells. Possible transplantament a

l'àrea del parc confrontant.

Ma d'obra.................................................. 76,40

Materials................................................... 1,15

TOTAL PARTIDA..................................... 77,55
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Ud Descripció Preu

01.00.08     ut  Replanteig planta arqueològica i pantalles                      
Replanteig de la planta arqueològica completa sobre pavi-
ment cota +0,00. Col·locació de fites i referències per recons-
truir el replanteig de l'estructura completa de l'edifici octogonal,
alhora que situar les pantalles actuals i futures.

Ma d'obra.................................................. 152,76
Materials................................................... 2,29

TOTAL PARTIDA..................................... 155,05

01.00.09     ut  Prospeccions geofísiques i magnètiques                          
Realització de prospeccions geofísiques i magnètiques per tal
de delimitar i descriure àrees no conegudes del jaciment i de
manera no destructiva. Prospecció basada en la tomografia
de resistivitat elèctrica (ERT) en tres dimensions. Intervenció a
realitzar dins de l'àmbit d'intervenció d'obra i delimitada pels
carrers Santiago Rusiñol i Enric Granados.

Materials................................................... 4.680,90

TOTAL PARTIDA..................................... 4.680,90

01.00.10     ut  Execució de cales per exploració física                         
Realització de prospeccions geofísiques i magnètiques per tal
de delimitar i descriure àrees no conegudes del jaciment i de
manera no destructiva. Prospecció basada en la tomografia
de resistivitat elèctrica (ERT) en tres dimensions. Intervenció a
realitzar dins de l'àmbit d'intervenció d'obra i delimitada pels
carrers Santiago Rusiñol i Enric Granados.

Ma d'obra.................................................. 152,76
Materials................................................... 2,29

TOTAL PARTIDA..................................... 155,05

SUBCAPITOL 01.01  FASE I DESMUNTATGES I ENDERROCS                                 
010101       ut  Desmuntatges elements mobiliari urbà                            

Desmuntatge d'elements de mobiliari urbà,  tals com balises
d'acer d'una alçada màxima d'1,00m de secció circular i dispo-
sats en el perímetre exterior de la vorera i junt al voral de formi-
gó que la delimita. Sectors N-E i S-E.  Inclús trasllat a magat-
zem municipal per a futura reubicació

Ma d'obra.................................................. 3,81
Materials................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA..................................... 3,87

010102       ut  Desmuntatge de fanals i elements de senyalització               
Desmuntatge de mobiliari urbà de fanals i senyalització. Inclús
trasllat a magatzem municipal per a futura reubicació.

Ma d'obra.................................................. 9,16
Materials................................................... 0,14

TOTAL PARTIDA..................................... 9,30

010103       ut  Desmuntatge parquímetre                                         
Desmuntatge d'element de parquímetre situat a l'angle de lle-
vant i del panell d'informació situat entre l'espai entre els dos
primers arbres en el sector de migdia i enfrontat a la façana
sud de la caixa. Trasllat a magatzem municipal per a futura
reubicació.

Ma d'obra.................................................. 76,40
Materials................................................... 1,15

TOTAL PARTIDA..................................... 77,55

010104       ut  Arrencada arbres existents                                      
Arrancada d'arbres preexistents afectats pel nou àmbit d'inter-
venció per a transplantament a un àmbit diferent de la seva ac-
tual ubicació. Inclús escocells. Possible transplantament a
l'àrea del parc confrontant.

Ma d'obra.................................................. 76,40
Materials................................................... 1,15

TOTAL PARTIDA..................................... 77,55
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Ud Descripció Preu

010105       ut  Trasllat de jardineres                                          
Trasllat de les actuals jardineres situades al davant de la

façana de migdia de "La Caixa" per a re-situar-les a la mateixa

vorera de migdia i fora de l'àmbit de l'obra.

Ma d'obra.................................................. 27,49

Materials................................................... 0,41

TOTAL PARTIDA..................................... 27,90

010106       m2  Desmuntatge plataforma contenidors soterrats                    
Desmuntatge de la plataforma amb 3 contenidors individuals

soterrats de recollida de deixalles orgàniques i inorgàniques

de dimensions 4,10x1,80x3,25mts, situada a la vorera de mig-

dia i en l'espai d'aparcament. Inclús trasllat al magatzem mu-

nicipal i  construcció de nou sostre de biguetes de formigó i

encadellat ceràmic i xapa de compressió i  segellat  per a res-

titució de l'espai soterrat al seu estat inicial.

Ma d'obra.................................................. 110,02

Materials................................................... 1,65

TOTAL PARTIDA..................................... 111,67

010107       m2  Desmuntatge panot morter hidràulic                              
Desmuntatge de panot de morter hidràulic tradicional de di-

mensions 20x20x4cm col·locat sobre l'àrea de l'actual vorera

que cobreix la llosa de protecció del jaciment. Posterior reutilit-

zació si és possible. 233.99m² (233.99m² x 0,05 = 11,69m³)

Ma d'obra.................................................. 6,32

Materials................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA..................................... 6,41

010108       ut  Desmuntatge de voral de formigó prefabricat tipus T4 o similar e
Desmuntatge de voral de formigó prefabricat tipus T4 o similar

en delimitació de la vorera col·locada sobre la llosa de protec-

ció del jaciment, amb neteja i emmagatzematge dins del re-

cinte d'obra per a posterior reutilització.

Ma d'obra.................................................. 8,66

Materials................................................... 0,13

TOTAL PARTIDA..................................... 8,79

010109       ut  Desmuntatge de guals                                            
Desmuntatge de gual per a vianants de dimensions

4,00x1,20mts de formigó prefabricat tipus T4 o similar i/o pe-

dra granítica. Inclús neteja i emmagatzematge dins del recinte

d'obra per a posterior reutilització.

Ma d'obra.................................................. 45,82

Materials................................................... 0,69

TOTAL PARTIDA..................................... 46,51

010110       m3  Enderroc paviment asfàltic                                      
Enderroc de paviment asfàltic amb martell pneumàtic i/o

màquina retroexcavadora de mida petita, bobcat o similar,  en

el vial de Santiago Rusiñol i en l'àmbit afectat pel recinte

d'obra entre pantalles i rases de col·lectors i més serveis ur-

bans. Sector de tramuntana

Ma d'obra.................................................. 20,12

Maquinaria ............................................... 7,50

Materials................................................... 0,41

TOTAL PARTIDA..................................... 28,03

010111       ut  Desmuntatge arquetes de telèfon                                 
Desmuntatge de les tapes de les tres arquetes de telèfon si-

tuades a l'extrem de llevant de l'actual vorera, per tal de com-

provar la instal·lació i estudiar in situ les alternatives de des-

plaçament per tal de no afectar l'àmbit d'intervenció i poder

mantenir el servei. Posterior reutilització.

Ma d'obra.................................................. 12,20

Materials................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA..................................... 12,38
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Ud Descripció Preu

010105       ut  Trasllat de jardineres                                          
Trasllat de les actuals jardineres situades al davant de la
façana de migdia de "La Caixa" per a re-situar-les a la mateixa
vorera de migdia i fora de l'àmbit de l'obra.

Ma d'obra.................................................. 27,49
Materials................................................... 0,41

TOTAL PARTIDA..................................... 27,90

010106       m2  Desmuntatge plataforma contenidors soterrats                    
Desmuntatge de la plataforma amb 3 contenidors individuals
soterrats de recollida de deixalles orgàniques i inorgàniques
de dimensions 4,10x1,80x3,25mts, situada a la vorera de mig-
dia i en l'espai d'aparcament. Inclús trasllat al magatzem mu-
nicipal i  construcció de nou sostre de biguetes de formigó i
encadellat ceràmic i xapa de compressió i  segellat  per a res-
titució de l'espai soterrat al seu estat inicial.

Ma d'obra.................................................. 110,02
Materials................................................... 1,65

TOTAL PARTIDA..................................... 111,67

010107       m2  Desmuntatge panot morter hidràulic                              
Desmuntatge de panot de morter hidràulic tradicional de di-
mensions 20x20x4cm col·locat sobre l'àrea de l'actual vorera
que cobreix la llosa de protecció del jaciment. Posterior reutilit-
zació si és possible. 233.99m² (233.99m² x 0,05 = 11,69m³)

Ma d'obra.................................................. 6,32
Materials................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA..................................... 6,41

010108       ut  Desmuntatge de voral de formigó prefabricat tipus T4 o similar e
Desmuntatge de voral de formigó prefabricat tipus T4 o similar
en delimitació de la vorera col·locada sobre la llosa de protec-
ció del jaciment, amb neteja i emmagatzematge dins del re-
cinte d'obra per a posterior reutilització.

Ma d'obra.................................................. 8,66
Materials................................................... 0,13

TOTAL PARTIDA..................................... 8,79

010109       ut  Desmuntatge de guals                                            
Desmuntatge de gual per a vianants de dimensions
4,00x1,20mts de formigó prefabricat tipus T4 o similar i/o pe-
dra granítica. Inclús neteja i emmagatzematge dins del recinte
d'obra per a posterior reutilització.

Ma d'obra.................................................. 45,82
Materials................................................... 0,69

TOTAL PARTIDA..................................... 46,51

010110       m3  Enderroc paviment asfàltic                                      
Enderroc de paviment asfàltic amb martell pneumàtic i/o
màquina retroexcavadora de mida petita, bobcat o similar,  en
el vial de Santiago Rusiñol i en l'àmbit afectat pel recinte
d'obra entre pantalles i rases de col·lectors i més serveis ur-
bans. Sector de tramuntana

Ma d'obra.................................................. 20,12
Maquinaria............................................... 7,50
Materials................................................... 0,41

TOTAL PARTIDA..................................... 28,03

010111       ut  Desmuntatge arquetes de telèfon                                 
Desmuntatge de les tapes de les tres arquetes de telèfon si-
tuades a l'extrem de llevant de l'actual vorera, per tal de com-
provar la instal·lació i estudiar in situ les alternatives de des-
plaçament per tal de no afectar l'àmbit d'intervenció i poder
mantenir el servei. Posterior reutilització.

Ma d'obra.................................................. 12,20
Materials................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA..................................... 12,38
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Ud Descripció Preu

010112       ut  Desmuntatge parcial embornal                                    
Desmuntatge parcial de l'actual embornal d'acer situat al ca-

rrer de Santiago Rusiñol per tal de deixar lliure l'àmbit d'inter-

venció. Manteniment de la resta d'embornals per a desguàs

de les aigües pluvials que recull el vial. Posterior reutilització

Ma d'obra.................................................. 38,31

Materials................................................... 0,57

TOTAL PARTIDA..................................... 38,88

010113       ut  Desmuntatge tapes pous de registre de col·lectors               
Desmuntatge de tapes de pous de registre dels col·lectors

generals d'aigües residuals que circulen pels eixos dels ca-

rrers Santiago Rusiñol i Enric Granados a fi de comprovar les

seves dimensions, profunditat i punts de connexió de la xarxa

d'aigües residuals que actualment circula per l'interior del jaci-

ment i a una cota mitjana de -2,50mts.

Ma d'obra.................................................. 12,20

Materials................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA..................................... 12,38

010114       ml  Desmuntatge col·lectors aigües residuals                        
Desmuntatge per a futur trasllat de trams de la xarxa de

col·lectors d'aigües residuals tant dels sanitaris de "La Caixa"

com els sanitaris ubicats a l'edifici d'accés al Museu que circu-

len per l'interior del jaciment i adossats a l'intradós de les pan-

talles actuals i per l'extradós en el sector de migdia.

(107,38ml x 0,016m² x 3,1416 =  5,27m³)

Ma d'obra.................................................. 3,67

Materials................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA..................................... 3,73

010115       ut  Càrrega manual i/o màquina sobre camió 10/12Tn d'elements
divers

Càrrega manual o a màquina sobre camió 10/12Tn, de diver-

sos elements de mobiliari urbà i altres per a emmagatzemar

al magatzem municipal i posterior reutilització, tot restituint

l'espai urbà al seu estat inicial

Ma d'obra.................................................. 7,63

Materials................................................... 0,11

TOTAL PARTIDA..................................... 7,74

010116       m3  Càrrega manual i/o màquina de runa sobre camió 10/12Tn          
Càrrega manual o a màquina de runa sobre camió de

10/15Tn o contenidor 6/8/10m³. Inclús esponjament.

Nombre de contenidors: 410,02m³/10 m³ (contenidor) = 41

contenidors

Ma d'obra.................................................. 7,80

Maquinaria ............................................... 13,82

Materials................................................... 0,32

TOTAL PARTIDA..................................... 21,94

010117       m3  Transport de runa a l'abocador amb camió 10/12Tn                
Transport de runa a l'abocador municipal autoritzat amb camió

de 10TN per a contenidors de 6/8/10m³. Inclús esponjament.

Maquinaria ............................................... 17,36

TOTAL PARTIDA..................................... 17,36
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Ud Descripció Preu

010112       ut  Desmuntatge parcial embornal                                    
Desmuntatge parcial de l'actual embornal d'acer situat al ca-
rrer de Santiago Rusiñol per tal de deixar lliure l'àmbit d'inter-
venció. Manteniment de la resta d'embornals per a desguàs
de les aigües pluvials que recull el vial. Posterior reutilització

Ma d'obra.................................................. 38,31
Materials................................................... 0,57

TOTAL PARTIDA..................................... 38,88

010113       ut  Desmuntatge tapes pous de registre de col·lectors               
Desmuntatge de tapes de pous de registre dels col·lectors
generals d'aigües residuals que circulen pels eixos dels ca-
rrers Santiago Rusiñol i Enric Granados a fi de comprovar les
seves dimensions, profunditat i punts de connexió de la xarxa
d'aigües residuals que actualment circula per l'interior del jaci-
ment i a una cota mitjana de -2,50mts.

Ma d'obra.................................................. 12,20
Materials................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA..................................... 12,38

010114       ml  Desmuntatge col·lectors aigües residuals                        
Desmuntatge per a futur trasllat de trams de la xarxa de
col·lectors d'aigües residuals tant dels sanitaris de "La Caixa"
com els sanitaris ubicats a l'edifici d'accés al Museu que circu-
len per l'interior del jaciment i adossats a l'intradós de les pan-
talles actuals i per l'extradós en el sector de migdia.
(107,38ml x 0,016m² x 3,1416 =  5,27m³)

Ma d'obra.................................................. 3,67
Materials................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA..................................... 3,73

010115       ut  Càrrega manual i/o màquina sobre camió 10/12Tn d'elements
divers

Càrrega manual o a màquina sobre camió 10/12Tn, de diver-
sos elements de mobiliari urbà i altres per a emmagatzemar
al magatzem municipal i posterior reutilització, tot restituint
l'espai urbà al seu estat inicial

Ma d'obra.................................................. 7,63
Materials................................................... 0,11

TOTAL PARTIDA..................................... 7,74

010116       m3  Càrrega manual i/o màquina de runa sobre camió 10/12Tn          
Càrrega manual o a màquina de runa sobre camió de
10/15Tn o contenidor 6/8/10m³. Inclús esponjament.
Nombre de contenidors: 410,02m³/10 m³ (contenidor) = 41
contenidors

Ma d'obra.................................................. 7,80
Maquinaria............................................... 13,82
Materials................................................... 0,32

TOTAL PARTIDA..................................... 21,94

010117       m3  Transport de runa a l'abocador amb camió 10/12Tn                
Transport de runa a l'abocador municipal autoritzat amb camió
de 10TN per a contenidors de 6/8/10m³. Inclús esponjament.

Maquinaria............................................... 17,36

TOTAL PARTIDA..................................... 17,36

Página 4

APROVACIÓ
 D

ECRET A
LC

ALD
IA

 2
1.

12
.1

8



QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Ud Descripció Preu

SUBCAPITOL 01.02  FASE II EXCAVACIÓ I MOVIMENT DE TERRES. SERVEIS
URBANS          
010201       m3  Moviment de terres per obertura de rases col·lectors preexistent

Moviment de terres  per a rases amb mitjans manuals i/o

mecànics,  a base de màquina petita tipus bobcat o similar

per obertura de rases per on circulen els col·lectors d'aigües

residuals provinents de l'interior del jaciment i del local "La

Caixa". Inclús verificar les connexions als col·lectors de la xar-

xa pública amb la situació del seu nivell topogràfic. Rases de

dimensions 0,80x3,00m i longitud segons plànols de projecte

Ma d'obra.................................................. 12,04

Maquinaria ............................................... 9,52

Materials................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA..................................... 21,86

010202       m3  Moviment de terres per obertures de rases serveis urbans        
Moviment de terres amb mitjans manuals i mecànics a base

de màquina petita tipus bobcat o similar per obertura de rases

per on circulen els serveis urbans tant en el carrer Santiago

Rusiñol com al carrer Enric Granados. Rases de dimensions

0,60x0,80m com a màxim i longitud segons plànols de projec-

te

Ma d'obra.................................................. 12,04

Maquinaria ............................................... 9,52

Materials................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA..................................... 21,86

010203       m3  Càrrega manual i/o màquina de runa sobre camió 10/12Tn          
Càrrega manual o a màquina de runa sobre camió de

10/15TN o contenidor 6/8/10m³. Inclús esponjament.

Nombre de contenidors: 239,45m³/10 m³ (contenidor) = 24

contenidors.

Ma d'obra.................................................. 12,04

Maquinaria ............................................... 9,52

Materials................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA..................................... 21,86

010204       m3  Transport de runa a l'abocador amb camió 10/12Tn                
Transport de runa a l'abocador municipal autoritzat amb camió

de 10TN per a contenidors de 6/8/10m³. Inclús esponjament.

Maquinaria ............................................... 17,36

TOTAL PARTIDA..................................... 17,36
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Ud Descripció Preu

SUBCAPITOL 01.02  FASE II EXCAVACIÓ I MOVIMENT DE TERRES. SERVEIS
URBANS          
010201       m3  Moviment de terres per obertura de rases col·lectors preexistent

Moviment de terres  per a rases amb mitjans manuals i/o
mecànics,  a base de màquina petita tipus bobcat o similar
per obertura de rases per on circulen els col·lectors d'aigües
residuals provinents de l'interior del jaciment i del local "La
Caixa". Inclús verificar les connexions als col·lectors de la xar-
xa pública amb la situació del seu nivell topogràfic. Rases de
dimensions 0,80x3,00m i longitud segons plànols de projecte

Ma d'obra.................................................. 12,04
Maquinaria............................................... 9,52
Materials................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA..................................... 21,86

010202       m3  Moviment de terres per obertures de rases serveis urbans        
Moviment de terres amb mitjans manuals i mecànics a base
de màquina petita tipus bobcat o similar per obertura de rases
per on circulen els serveis urbans tant en el carrer Santiago
Rusiñol com al carrer Enric Granados. Rases de dimensions
0,60x0,80m com a màxim i longitud segons plànols de projec-
te

Ma d'obra.................................................. 12,04
Maquinaria............................................... 9,52
Materials................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA..................................... 21,86

010203       m3  Càrrega manual i/o màquina de runa sobre camió 10/12Tn          
Càrrega manual o a màquina de runa sobre camió de
10/15TN o contenidor 6/8/10m³. Inclús esponjament.
Nombre de contenidors: 239,45m³/10 m³ (contenidor) = 24
contenidors.

Ma d'obra.................................................. 12,04
Maquinaria............................................... 9,52
Materials................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA..................................... 21,86

010204       m3  Transport de runa a l'abocador amb camió 10/12Tn                
Transport de runa a l'abocador municipal autoritzat amb camió
de 10TN per a contenidors de 6/8/10m³. Inclús esponjament.

Maquinaria............................................... 17,36

TOTAL PARTIDA..................................... 17,36
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Ud Descripció Preu

SUBCAPITOL 01.03  FASE III MODIFICACIÓ I DESPLAÇAMENT DE SERVEIS
URBANS AFECTATS  
010301       ml  Modificació i trasllat serveis urbans afectats: clavegueram, aig

Subministrament i col·locació de material per a modificació i

trasllat dels serveis urbans, tals com xarxa de clavegueram,

aigua, electricitat, gas i telecomunicacions, etc. que circulen a

eix del carrer Santiago Rusiñol i que queden afectats per

l'àmbit d'intervenció de l'obra que completarà l'edifici octogonal

i en el sector de tramuntana. Trasllat del col·lector actual de

diàmetre 400mm,  altre de nou i en funció del seu estat, tot

ressituant-lo de forma paral·lela al recorregut actual, però fora

de l'àmbit d'intervenció, Connecció a nous pous per a resoldre

els canvis de gir i unions provocats pel desplaçament de la

xarxa.

Ma d'obra.................................................. 25,41

Maquinaria ............................................... 0,07

Materials................................................... 8,29

TOTAL PARTIDA..................................... 33,77

010302       ut  Subministrament i col·locació pous de registre prefabricats     
Subministrament i col·locació de pous de registre prefabricats

i/o construïts in situ per a modificació i desplaçament de la

xarxa de col·lector d'aigües residuals preexistent i en el tram

afectat per l'àmbit d'intervenció del sector de tramuntana al ca-

rrer Santiago Rusiñol i migdia al carrer Enric Granados.

Diàmetre de pous de registre de 80cm i profunditat igual a

l'actual (3,00-4,00mts). Inclús subministrament i col·locació

d'escala d'accés per a neteja i manteniment i tapa de registre

normalitzada.

Ma d'obra.................................................. 0,48

Maquinaria ............................................... 5,16

Materials................................................... 126,85

TOTAL PARTIDA..................................... 132,49

010303       ml  Nous col·lectors per evacuació d'aigües residuals 250/300mm     
Subministrament i col·locació de nous col·lectors per evacua-

ció de les aigües residuals dels sanitaris de "La Caixa" i els

del propi equipament, per l'exterior del jaciment i també del

nou àmbit d'intervenció que completarà l'edifici octogonal.

Col·lectors de PVC de diàmetre 250/300mm, inclús peces es-

pecials d'unió, ancoratges, canvi de gir, etc. Col·locació sobre

llit de sorra a l'interior de les rases executades amb anteriori-

tat. El nou col·lector del sanitari de l'equipament caldrà con-

nectar-lo al col·lector general situat a l'eix del carrer Santiago

Rusiñol. El nou col·lector de "La Caixa" caldrà connectar-lo al

col·lector general situat a l'eix del carrer Enric Granados.

Ma d'obra.................................................. 6,99

Materials................................................... 9,11

TOTAL PARTIDA..................................... 16,10

010304       ut  Subministrament i col·locació d'arquetes prefabricades per
serve

Formació d'arquetes prefabricades o construïdes "in situ", per

a pas d'instal·lacions de serveis urbans, de dimensions

0,45x0,45mx0,60/0,80m, tals com aigua, electricitat, enllume-

nat, telecomunicacions, etc. fora de l'àmbit d'intervenció de

l'àrea afectada pel jaciment arqueològic, per a trasllat de les

instal·lacions actuals i/o noves en el cas que sigui necessari,

a fi de mantenir les instal·lacions afectades en servei i de for-

ma definitiva.

Ma d'obra.................................................. 62,99

Materials................................................... 52,66

TOTAL PARTIDA..................................... 115,65

15 de Maig de 2018 Página 6

APROVACIÓ
 D

ECRET A
LC

ALD
IA

 2
1.

12
.1

8

Josep Maria
Resaltado



QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Ud Descripció Preu

SUBCAPITOL 01.03  FASE III MODIFICACIÓ I DESPLAÇAMENT DE SERVEIS
URBANS AFECTATS  
010301       ml  Modificació i trasllat serveis urbans afectats: clavegueram, aig

Subministrament i col·locació de material per a modificació i
trasllat dels serveis urbans, tals com xarxa de clavegueram,
aigua, electricitat, gas i telecomunicacions, etc. que circulen a
eix del carrer Santiago Rusiñol i que queden afectats per
l'àmbit d'intervenció de l'obra que completarà l'edifici octogonal
i en el sector de tramuntana. Trasllat del col·lector actual de
diàmetre 400mm,  altre de nou i en funció del seu estat, tot
ressituant-lo de forma paral·lela al recorregut actual, però fora
de l'àmbit d'intervenció, Connecció a nous pous per a resoldre
els canvis de gir i unions provocats pel desplaçament de la
xarxa.

Ma d'obra.................................................. 25,41
Maquinaria............................................... 0,07
Materials................................................... 8,29

TOTAL PARTIDA..................................... 33,77

010302       ut  Subministrament i col·locació pous de registre prefabricats     
Subministrament i col·locació de pous de registre prefabricats
i/o construïts in situ per a modificació i desplaçament de la
xarxa de col·lector d'aigües residuals preexistent i en el tram
afectat per l'àmbit d'intervenció del sector de tramuntana al ca-
rrer Santiago Rusiñol i migdia al carrer Enric Granados.
Diàmetre de pous de registre de 80cm i profunditat igual a
l'actual (3,00-4,00mts). Inclús subministrament i col·locació
d'escala d'accés per a neteja i manteniment i tapa de registre
normalitzada.

Ma d'obra.................................................. 0,48
Maquinaria............................................... 5,16
Materials................................................... 126,85

TOTAL PARTIDA..................................... 132,49

010303       ml  Nous col·lectors per evacuació d'aigües residuals 250/300mm     
Subministrament i col·locació de nous col·lectors per evacua-
ció de les aigües residuals dels sanitaris de "La Caixa" i els
del propi equipament, per l'exterior del jaciment i també del
nou àmbit d'intervenció que completarà l'edifici octogonal.
Col·lectors de PVC de diàmetre 250/300mm, inclús peces es-
pecials d'unió, ancoratges, canvi de gir, etc. Col·locació sobre
llit de sorra a l'interior de les rases executades amb anteriori-
tat. El nou col·lector del sanitari de l'equipament caldrà con-
nectar-lo al col·lector general situat a l'eix del carrer Santiago
Rusiñol. El nou col·lector de "La Caixa" caldrà connectar-lo al
col·lector general situat a l'eix del carrer Enric Granados.

Ma d'obra.................................................. 6,99
Materials................................................... 9,11

TOTAL PARTIDA..................................... 16,10

010304       ut  Subministrament i col·locació d'arquetes prefabricades per
serve

Formació d'arquetes prefabricades o construïdes "in situ", per
a pas d'instal·lacions de serveis urbans, de dimensions
0,45x0,45mx0,60/0,80m, tals com aigua, electricitat, enllume-
nat, telecomunicacions, etc. fora de l'àmbit d'intervenció de
l'àrea afectada pel jaciment arqueològic, per a trasllat de les
instal·lacions actuals i/o noves en el cas que sigui necessari,
a fi de mantenir les instal·lacions afectades en servei i de for-
ma definitiva.

Ma d'obra.................................................. 62,99
Materials................................................... 52,66

TOTAL PARTIDA..................................... 115,65
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Ud Descripció Preu

SUBCAPITOL 01.04  EI GESTIÓ DE RESIDUS                                            
010401       ut  Gestió de residus                                               

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classificació

dels mateixos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin mate-

rials ceràmics, formigó, fusta, vidre, fibrociment, acer, terres,

entre altres, per tal de transportar en posterioritat a l'abocador

municipal autoritzat. 1% aprox. sobre el pressupost de l'etapa

I, lot I TREBALLS PREVIS I AUXILIARS.

Ma d'obra.................................................. 715,20

Materials................................................... 10,73

TOTAL PARTIDA..................................... 725,93

SUBCAPITOL 01.05  EI SEGURETAT I SALUT                                            
010501           Seguretat i salut                                               

Ma d'obra.................................................. 611,84

Materials................................................... 361,87

TOTAL PARTIDA..................................... 973,71
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Ud Descripció Preu

SUBCAPITOL 01.04  EI GESTIÓ DE RESIDUS                                            
010401       ut  Gestió de residus                                               

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classificació
dels mateixos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin mate-
rials ceràmics, formigó, fusta, vidre, fibrociment, acer, terres,
entre altres, per tal de transportar en posterioritat a l'abocador
municipal autoritzat. 1% aprox. sobre el pressupost de l'etapa
I, lot I TREBALLS PREVIS I AUXILIARS.

Ma d'obra.................................................. 715,20
Materials................................................... 10,73

TOTAL PARTIDA..................................... 725,93

SUBCAPITOL 01.05  EI SEGURETAT I SALUT                                            
010501           Seguretat i salut                                               

Ma d'obra.................................................. 611,84
Materials................................................... 361,87

TOTAL PARTIDA..................................... 973,71
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Ud Descripció Preu

CAPITOL 02  ETAPA II LOT II PANTALLES DELIMITACIÓ EXTERIOR RESTES
ARQUEOL   
SUBCAPITOL 02.01  FASE IV PANTALLES FORMIGÓ ARMAT.
INFRAESTRUCTURA I PROTECCIÓ    
02.01.01     m2  Construcció de pantalla perimetral de formigó armat. Control de 

Construcció de nova pantalla perimetral de formigó de central,

armat d'un gruix 0,50m, una alçada 11mts aproximadament, i

una longitud total de 62,50ml, executada amb trams de

2,00mts d'amplada com a màxim, i en funció de la màquina

bivalva utilitzada. Pantalla disposada en geometria de costats

formant un octògon concèntric a l'octògon de l'edifici romà.

Pantalla armada amb una quantía de 90kg/m² i formigó d'alta

resistència i d'acord amb les característiques tècniques, se-

gons plànols de projecte i càlcul. Construcció de muret guia

per executar les pantalles, inclús la retirada del mateix a l'abo-

cador municipal autoritzat. Execució de l'actuació tenint en

compte el condicionant de les preexistències dels murs

històrics que completaran l'edifici octogonal, a fi de no malme-

tre les restes arqueològiques romanes. Execució per fases

d'acord amb els diferents trams que composen la geometria

de la nova pantalla, tenint en compte les futures portalades

que relacionaran el nou deambulatori amb les futures amplia-

cions de l'equipament i per la cara exterior de la nova pantalla.

Inclús disposar de tots els elements de control i protecció ne-

cessaris per a salvaguardar el jaciment. Mà d'obra, material i

mitjans auxiliars i maquinària. Amidament equivalent a 625

m2.

Ma d'obra.................................................. 33,14

Materials................................................... 105,65

TOTAL PARTIDA..................................... 138,79

02.01.02     m2  Construcció de biga de coronació per a riostrament de pantalles.
Construcció de biga de coronació amb formigó de central, ar-

mat amb característiques i quantíes iguals a les pantalles i

per tal de riostrar per la part superior les pantalles executades

i en tota la seva longitud. Dimensions 0,60m x 62,50ml x

0,50m. Mà d'obra, material i mitjans auxiliars i maquinària.

Amidament equivalent a 37,50 m2.

Ma d'obra.................................................. 1,35

Materials................................................... 39,29

TOTAL PARTIDA..................................... 40,64

02.01.03     m2  Infraestructura-coberta provisional protecció àmbit excavació no
Construcció de coberta provisional de protecció en l'àmbit del

nou jaciment a excavar,  per tal de protegir l'àmbit de la nova

excavació de les inclemències meteorològiques i d'acord amb

els plànols de projecte. Instal·lació d'estructura de mecanotub

com a suport  de coberta lleugera a base de estructura de

jàsseres de mecanotub i planxes d'acer en formació de les

vessants de coberta a dues aigües. Alçada lliure 4,5mts. Ele-

ments i peces especials. Senyalització diürna i nocturna. La

previsió de la permanència de l'estructura en obra es quantifi-

ca en 3 mesos com a màxim.

Ma d'obra.................................................. 32,32

Maquinaria ............................................... 2,23

Materials................................................... 30,90

TOTAL PARTIDA..................................... 65,45
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Ud Descripció Preu

CAPITOL 02  ETAPA II LOT II MURS DELIMITACIÓ EXTERIOR RESTES
ARQUEOLÒGIQUES 
SUBCAPITOL 02.01  FASE IV MURS PREFABRICATS DE FORMIGÓ.
INFRAESTRUCTURA PROTECCIÓ 
02.01.01     m2  Murs prefabricats de formigó armat. Control de qualitat         

Subministrament i col·locació de murs prefabricats de formigó
armat, realitzat amb formigó HA-40/ac/12/IIa, en forma de "L"
de 4,00mts d'alçada i 2,40mts de base. La secció vertical del
mur de dimensions i geometria variable, adequada a l'esforç a
resistir, varia d'un gruix a la base de 0,76cm fins a un corona-
ment de 28cm. Pel que fa a la fonamentació excèntrica, té una
longitud de 2,00mts, un gruix de 25cm i taló-riostra de formigó
armat executat  in-situ i per l'intradós dels murs, de dimen-
sions 40x25cm per lligar  la base de tots els mòduls prefabri-
cats  i pel   seu intradós. Els murs estan disposats en geome-
tria de costats formant un octògon concèntric a l'octògon de
l'edifici romà, en mòduls de 2,00mts d'amplada en la seva
majoria, a excepció dels mòduls cantoners de mida variable.
Execució de l'actuació tenint en compte el condicionant de les
preexistències dels murs històrics que completaran l'edifici
octogonal, a fi de no malmetre les restes arqueològiques ro-
manes. Tenir en compte les futures obertures de la FASE II,
que connectaran el deambulatori amb la nova ampliació amb
espais al servei dels usos del museu. Elaboració de murs
prefabricats al taller industrial, i muntatge i col·locació en obra.
Inclús grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capa-
citat d'elevació de 80T i 27mts d'alçada màxima de treball.
(Veure plànols de detalls d'especejament dels mòduls del
murs prefabricats). Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

Ma d'obra.................................................. 57,47
Materials................................................... 182,53

TOTAL PARTIDA..................................... 240,00

02.01.02     m2  Capa de formigó de neteja i anivellació fonaments murs prefabric
Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamenta-
ció dels murs prefabricats, de 10 cm d'espessor, de formigó
HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, en
el fons de l'excavació prèviament realitzada.

Ma d'obra.................................................. 0,51
Materials................................................... 8,49

TOTAL PARTIDA..................................... 9,00

02.01.03     m2  Infraestructura-coberta provisional protecció àmbit excavació no
Construcció de coberta provisional de protecció en l'àmbit del
nou jaciment a excavar,  per tal de protegir l'àmbit de la nova
excavació de les inclemències meteorològiques i d'acord amb
els plànols de projecte. Instal·lació d'estructura de mecanotub
com a suport  de coberta lleugera a base de estructura de
jàsseres de mecanotub i planxes d'acer en formació de les
vessants de coberta a dues aigües. Alçada lliure 4,5mts. Ele-
ments i peces especials. Senyalització diürna i nocturna. La
previsió de la permanència de l'estructura en obra es quantifi-
ca en 3 mesos com a màxim.

Ma d'obra.................................................. 32,32
Maquinaria............................................... 2,23
Materials................................................... 30,90

TOTAL PARTIDA..................................... 65,45
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Ud Descripció Preu

SUBCAPITOL 02.02  EII GESTIÓ DE RESIDUS                                           
020201       ut  Gestió de residus                                               

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classificació

dels mateixos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin mate-

rials ceràmics, formigó, fusta, vidre, fibrociment, acer, terres,

entre altres, per tal de transportar en posterioritat a l'abocador

municipal autoritzat. 1% aprox. sobre el pressupost de l'etapa

II, lot II PANTALLES DELIMITACIÓ EXTERIOR RESTES AR-

QUEOLÒGIQUES.

Ma d'obra.................................................. 1.709,11

Materials................................................... 25,64

TOTAL PARTIDA..................................... 1.734,75

SUBCAPITOL 02.03  EII CONTROL DE QUALITAT                                         
020301       ut  Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que estableixi el

programa de control de qualitat que elabori la direcció d'execu-

ció. Inclou la formació estadística de lots i sèries i els assa-

aigs corresponents. 1,5% aprox. sobre el pressupost de l'eta-

pa II, lot II PANTALLES DELIMITACIÓ EXTERIOR RESTES AR-

QUEOLÒGIQUES.

Materials................................................... 1.176,14

TOTAL PARTIDA..................................... 1.176,14

SUBCAPITOL 02.04  EII SEGURETAT I SALUT                                           
020401       ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en el re-

cinte d'obra i en el decurs de les diferents actuacions a execu-

tar en el temps de durada de les obres, tals com: proteccions

individuals i col·lectives, senyalització provisional, instal·la-

cions d'evacuació, instal·lació contra incendis i equipaments,

sanitaris i altres. 2% aprox. sobre el pressupost de l'etapa II,

lot II PANTALLES DELIMITACIÓ EXTERIOR RESTES ARQUE-

OLÒGIQUES.

Ma d'obra.................................................. 1.799,65

Materials................................................... 520,76

TOTAL PARTIDA..................................... 2.320,41
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Ud Descripció Preu

SUBCAPITOL 02.02  EII GESTIÓ DE RESIDUS                                           
020201       ut  Gestió de residus                                               

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classificació
dels mateixos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin mate-
rials ceràmics, formigó, fusta, vidre, fibrociment, acer, terres,
entre altres, per tal de transportar en posterioritat a l'abocador
municipal autoritzat. 1% aprox. sobre el pressupost de l'etapa
II, lot II PANTALLES DELIMITACIÓ EXTERIOR RESTES AR-
QUEOLÒGIQUES.

Ma d'obra.................................................. 1.709,11
Materials................................................... 25,64

TOTAL PARTIDA..................................... 1.734,75

SUBCAPITOL 02.03  EII CONTROL DE QUALITAT                                         
020301       ut  Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que estableixi el
programa de control de qualitat que elabori la direcció d'execu-
ció. Inclou la formació estadística de lots i sèries i els assa-
aigs corresponents. 1,5% aprox. sobre el pressupost de l'eta-
pa II, lot II PANTALLES DELIMITACIÓ EXTERIOR RESTES AR-
QUEOLÒGIQUES.

Materials................................................... 1.176,14

TOTAL PARTIDA..................................... 1.176,14

SUBCAPITOL 02.04  EII SEGURETAT I SALUT                                           
020401       ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en el re-
cinte d'obra i en el decurs de les diferents actuacions a execu-
tar en el temps de durada de les obres, tals com: proteccions
individuals i col·lectives, senyalització provisional, instal·la-
cions d'evacuació, instal·lació contra incendis i equipaments,
sanitaris i altres. 2% aprox. sobre el pressupost de l'etapa II,
lot II PANTALLES DELIMITACIÓ EXTERIOR RESTES ARQUE-
OLÒGIQUES.

Ma d'obra.................................................. 1.799,65
Materials................................................... 520,76

TOTAL PARTIDA..................................... 2.320,41
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Ud Descripció Preu

CAPITOL 03  ETAPA III LOT III PROSPECCIÓ, EXPLORAC FÍSICA I RECERCA
ARQUEOL 
SUBCAPITOL 03.01  FASE V EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA EN EXTENSIÓ              
030101           Excavació de terres en extensió jaciment arqueològic (280,78m²) 

Excavació en extensió en l'àmbit a excavar amb mitjans

mecànics (maquinària petita tipus bobcat o similar) i manuals

de terres i en l'àmbit definit entre les  pantalles actual i nova,

per a completar l'edifici octogonal romà. Excavació en extensió

i en una alçada de 5,00mts com a màxim. Control i seguiment

arqueològic. Mà d'obra, material i mitjans auxiliars i ma-

quinària

Ma d'obra.................................................. 11,84

Maquinaria ............................................... 9,52

Materials................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA..................................... 21,66

030102           Càrrega manual i/o màquina de runa sobre camió 10/12Tn          
Càrrega manual i/o mecànica de terres provinents de l'excava-

ció sobre contenidor d'1m³ o contenidors entre 6/10m³. Utilitza-

ció de màquina petita tipus bobcat o similar i altra de comple-

mentària tipus giratòria de 3/5Tnper a desplaçament de les

càrregues per a l'interior de l'obra i/o sobre camió de 10/18Tn

per a posterior transport a l'abocador.

Amidament: 1.263,54m³

Nombre de contenidors (10m³): 1.263,54m³/ 10m³ = 126 con-

tenidors de 10m³

Nombre de contenidors (1m³): 1.263,54m³/ 1m³ = 1.264 big

bags d'1m³.

Rendiment: 1.263,54m³ / 6m³/h càrrega

Ma d'obra.................................................. 5,25

Maquinaria ............................................... 2,86

Materials................................................... 0,13

TOTAL PARTIDA..................................... 8,24

030103           Transport de runa a l'abocador amb camió 10/12Tn                
Càrrega de contenidor sobre camió i transport a l'abocador

municipal autoritzat amb camió tipus banyera de 10/12Tn .

Amidament: 126 uts/camió (1.263,54m³).

Rendiment:: 126 uts (càrregues i viatges anar i tornar) x 3h/ut

Maquinaria ............................................... 15,00

TOTAL PARTIDA..................................... 15,00
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Ud Descripció Preu

CAPITOL 03  ETAPA III LOT III PROSPECCIÓ, EXPLORAC FÍSICA I RECERCA
ARQUEOL 
SUBCAPITOL 03.01  FASE V EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA EN EXTENSIÓ              
030101           Excavació de terres en extensió jaciment arqueològic            

Excavació de terres en extensió amb mitjans manuals i
mecànics (maquinària petita tipus bobcat o similar) en l'àmbit
definit entre la pantalla preexistent de delimitació del museu
fins els límits de la nova fonamentació dels murs prefabricats
perimetrals. Excavació en extensió i en una alçada de 4,72mts
aproximadament. Control i seguiment arqueològic. Mà d'obra,
material, mitjans auxiliars i maquinària de suport a base de
màquina petita i giratòria.

Ma d'obra.................................................. 11,84
Maquinaria............................................... 9,52
Materials................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA..................................... 21,66

030102           Càrrega manual i/o màquina de runa sobre camió 10/12Tn          
Càrrega manual i/o mecànica de terres provinents de l'excava-
ció sobre contenidor/patera (entre 5-9m³ per patera en funció
del tipus). Utilització de màquina petita tipus bobcat o similar i
altra de complementària tipus giratòria de 3/5Tn per extracció
de terres i  desplaçament de les  terres per a l'interior de l'obra
i/o sobre camió de 10/12Tn per a posterior transport a l'aboca-
dor.

Amidament: 1.876,80m³

Nombre de contenidors (9m³): 1.876,80m³/ 9m³ = 209 conteni-
dors de 9m³

Rendiment: 1.876,80m³ / 6m³/h càrrega

Ma d'obra.................................................. 5,25
Maquinaria............................................... 2,86
Materials................................................... 0,13

TOTAL PARTIDA..................................... 8,24

030103           Transport de runa a l'abocador amb camió 10/12Tn                
Càrrega de contenidor/patera (entre 5-9m³ per patera en fun-
ció del tipus) sobre camió i transport a l'abocador municipal
autoritzat amb camió tipus banyera de 10/12Tn.
Amidament: 209 uts/camió (1.876,79m³).
Rendiment:: 209 uts (càrregues i viatges anar i tornar) x 3h/ut

Maquinaria............................................... 15,00

TOTAL PARTIDA..................................... 15,00
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Ud Descripció Preu

SUBCAPITOL 03.02  FASE VI NETEJA I CONSOLIDACIÓ DE LES RESTES
ARQUEOLÒGIQUES      
030201           Neteja de coronaments i paraments verticals restes

arqueològique
Neteja de coronaments i paraments verticals de les restes ar-

quitectòniques descolgades de terres, a mida que va avançant

l'excavació per tal de deixar les superfícies netes i preparades

per a dur a terme la posterior consolidació. Inclús protecció de

les parts descolgades i netejades. Mà d'obra i material.

Ma d'obra.................................................. 2,48

Materials................................................... 0,59

TOTAL PARTIDA..................................... 3,07

030202           Consolidació de coronaments i paraments verticals restes
arqueol

Consolidació de coronaments i paraments verticals de les

restes arquitectòniques descolgades de terres, amb mitjans

manuals i utilització de materials compatibles per a deixar fi-

xats els materials de paraments i coronaments. Control i se-

guiment arqueològic durant tot el procés. La durada de l'actua-

ció es programa amb 3 mesos com a màxim. Inclús protecció

dels diferents murs. Mà d'obra i material.

Ma d'obra.................................................. 11,59

Materials................................................... 6,95

TOTAL PARTIDA..................................... 18,54

030203           Neteja i consolidació de paviments i sub-bases històriques      
Neteja i consolidació dels paviments o sub-bases històriques

que puguin descobrir-se per tal de protegir-les i ser objecte de

restauració futura. Inclús protecció dels paviments o sub-ba-

ses amb fusta/pòrex/PVC/altres.

Ma d'obra.................................................. 18,77

Materials................................................... 2,76

TOTAL PARTIDA..................................... 21,53

SUBCAPITOL 03.03  FASE VII ANALÍTIQUES                                            
030301           Analítiques per a l'estudi paleobotànic                         

Analítiques per a l'estudi paleobotànic de 400L de sediment,

la seva tria i la determinació de 500 fragments de carbó i

1.000 restes carpològiques.

Materials................................................... 1.562,36

TOTAL PARTIDA..................................... 1.562,36

030302           Analítiques estudi fauna-malacologia                            
Analítiques per a l'estudi de la fauna-malacologia.

Materials................................................... 1.468,62

TOTAL PARTIDA..................................... 1.468,62

030303           Analítiques verificació anàlisi de contingut atuells i altres es
Analítiques per a verificar l'anàlisi de contingut d'atuells amb

estudi de fitòlits, de greixos o altres.

Materials................................................... 1.156,14

TOTAL PARTIDA..................................... 1.156,14

030304           Analítiques determinació sedimentologia                         
Analítiques per a determinar la sedimentologia

Materials................................................... 937,41

TOTAL PARTIDA..................................... 937,41
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Ud Descripció Preu

SUBCAPITOL 03.02  FASE VI NETEJA I CONSOLIDACIÓ DE LES RESTES
ARQUEOLÒGIQUES      
030201           Neteja de coronaments i paraments verticals restes

arqueològique
Neteja de coronaments i paraments verticals de les restes ar-
quitectòniques descolgades de terres, a mida que va avançant
l'excavació per tal de deixar les superfícies netes i preparades
per a dur a terme la posterior consolidació. Inclús protecció de
les parts descolgades i netejades. Mà d'obra i material.

Ma d'obra.................................................. 2,48
Materials................................................... 0,59

TOTAL PARTIDA..................................... 3,07

030202           Consolidació de coronaments i paraments verticals restes
arqueol

Consolidació de coronaments i paraments verticals de les
restes arquitectòniques descolgades de terres, amb mitjans
manuals i utilització de materials compatibles per a deixar fi-
xats els materials de paraments i coronaments. Control i se-
guiment arqueològic durant tot el procés. La durada de l'actua-
ció es programa amb 3 mesos com a màxim. Inclús protecció
dels diferents murs. Mà d'obra i material.

Ma d'obra.................................................. 11,59
Materials................................................... 6,95

TOTAL PARTIDA..................................... 18,54

030203           Neteja i consolidació de paviments i sub-bases històriques      
Neteja i consolidació dels paviments o sub-bases històriques
que puguin descobrir-se per tal de protegir-les i ser objecte de
restauració futura. Inclús protecció dels paviments o sub-ba-
ses amb fusta/pòrex/PVC/altres.

Ma d'obra.................................................. 18,77
Materials................................................... 2,76

TOTAL PARTIDA..................................... 21,53

SUBCAPITOL 03.03  FASE VII ANALÍTIQUES                                            
030301           Analítiques per a l'estudi paleobotànic                         

Analítiques per a l'estudi paleobotànic de 400L de sediment,
la seva tria i la determinació de 500 fragments de carbó i
1.000 restes carpològiques.

Materials................................................... 1.562,36

TOTAL PARTIDA..................................... 1.562,36

030302           Analítiques estudi fauna-malacologia                            
Analítiques per a l'estudi de la fauna-malacologia.

Materials................................................... 1.468,62

TOTAL PARTIDA..................................... 1.468,62

030303           Analítiques verificació anàlisi de contingut atuells i altres es
Analítiques per a verificar l'anàlisi de contingut d'atuells amb
estudi de fitòlits, de greixos o altres.

Materials................................................... 1.156,14

TOTAL PARTIDA..................................... 1.156,14

030304           Analítiques determinació sedimentologia                         
Analítiques per a determinar la sedimentologia

Materials................................................... 937,41

TOTAL PARTIDA..................................... 937,41
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Ud Descripció Preu

SUBCAPITOL 03.04  EIII GESTIÓ DE RESIDUS                                          
030401           EIII Gestió de residus                                          

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classificació

dels mateixos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin mate-

rials ceràmics, formigó, fusta, vidre, fibrociment, acer, terres,

entre altres, per tal de transportar en posterioritat a l'abocador

municipal autoritzat. 1% aprox. sobre el pressupost de l'etapa

III, lot III PANTALLES DELIMITACIÓ EXTERIOR RESTES AR-

QUEOLÒGIQUES. INFRAESTRUCTURA VERTICAL DE PRO-

TECCIÓ ÀMBIT EXCAVACIÓ.

Ma d'obra.................................................. 1.178,27

Materials................................................... 17,67

TOTAL PARTIDA..................................... 1.195,94

SUBCAPITOL 03.05  EIII CONTROL DE QUALITAT                                        
030501           Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que estableixi el

programa de control de qualitat que elabori la direcció d'execu-

ció. Inclou la formació estadística de lots i sèries i els assa-

aigs corresponents. 1,5% aprox. sobre el pressupost de l'eta-

pa III, lot III PANTALLES DELIMITACIÓ EXTERIOR RESTES AR-

QUEOLÒGIQUES. INFRAESTRUCTURA VERTICAL DE PRO-

TECCIÓ ÀMBIT EXCAVACIÓ.

Materials................................................... 809,90

TOTAL PARTIDA..................................... 809,90

SUBCAPITOL 03.06  EIII SEGURETAT I SALUT                                          
030601       ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en el re-

cinte d'obra i en el decurs de les diferents actuacions a execu-

tar en el temps de durada de les obres, tals com: proteccions

individuals i col·lectives, senyalització provisional, instal·la-

cions d'evacuació, instal·lació contra incendis i equipaments,

sanitaris i altres. 2% aprox. sobre el pressupost de l'etapa III,

lot III PANTALLES DELIMITACIÓ EXTERIOR RESTES ARQUE-

OLÒGIQUES. INFRAESTRUCTURA VERTICAL DE PROTEC-

CIÓ ÀMBIT EXCAVACIÓ.

Ma d'obra.................................................. 1.058,10

Materials................................................... 544,91

TOTAL PARTIDA..................................... 1.603,01
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Ud Descripció Preu

SUBCAPITOL 03.04  EIII GESTIÓ DE RESIDUS                                          
030401           EIII Gestió de residus                                          

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classificació
dels mateixos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin mate-
rials ceràmics, formigó, fusta, vidre, fibrociment, acer, terres,
entre altres, per tal de transportar en posterioritat a l'abocador
municipal autoritzat. 1% aprox. sobre el pressupost de l'etapa
III, lot III PANTALLES DELIMITACIÓ EXTERIOR RESTES AR-
QUEOLÒGIQUES. INFRAESTRUCTURA VERTICAL DE PRO-
TECCIÓ ÀMBIT EXCAVACIÓ.

Ma d'obra.................................................. 1.178,27
Materials................................................... 17,67

TOTAL PARTIDA..................................... 1.195,94

SUBCAPITOL 03.05  EIII CONTROL DE QUALITAT                                        
030501           Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que estableixi el
programa de control de qualitat que elabori la direcció d'execu-
ció. Inclou la formació estadística de lots i sèries i els assa-
aigs corresponents. 1,5% aprox. sobre el pressupost de l'eta-
pa III, lot III PANTALLES DELIMITACIÓ EXTERIOR RESTES AR-
QUEOLÒGIQUES. INFRAESTRUCTURA VERTICAL DE PRO-
TECCIÓ ÀMBIT EXCAVACIÓ.

Materials................................................... 809,90

TOTAL PARTIDA..................................... 809,90

SUBCAPITOL 03.06  EIII SEGURETAT I SALUT                                          
030601       ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en el re-
cinte d'obra i en el decurs de les diferents actuacions a execu-
tar en el temps de durada de les obres, tals com: proteccions
individuals i col·lectives, senyalització provisional, instal·la-
cions d'evacuació, instal·lació contra incendis i equipaments,
sanitaris i altres. 2% aprox. sobre el pressupost de l'etapa III,
lot III PANTALLES DELIMITACIÓ EXTERIOR RESTES ARQUE-
OLÒGIQUES. INFRAESTRUCTURA VERTICAL DE PROTEC-
CIÓ ÀMBIT EXCAVACIÓ.

Ma d'obra.................................................. 1.058,10
Materials................................................... 544,91

TOTAL PARTIDA..................................... 1.603,01
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Ud Descripció Preu

CAPITOL 04  ETAPA IV LOT IV INFRAESTR. VERT. I HORTZ. PROTEC. NOVES
RESTES  
SUBCAPITOL 04.01  FASE VIII APUNTALAMENT I DESMUNTATGE ACTUAL
PANTALLA DE PROTECC 
040101       ut  Apuntalament preventiu i provisional de l'actual llosa de protec

Apuntalament preventiu de la llosa actual de protecció del jaci-

ment arqueològic, per l'intradós de la pantalla preexistent i a

base de puntals telescòpics de mecanotub, disposats sobre

taulons de fusta a terra-sostre i amb una separació entre

0,60-0,80mts aproximadament. Apuntalament a base d'una o

dues franges de puntals, disposades en paral·lel i amb una

separació màxima d'1,00mts. Alternativament i amb la corres-

ponent justificació de càlcul, es podrà procedir a apuntalar la

llosa actual amb elements d'alumini rigiditzats amb estructura

tridimensional i amb una competència estructural per a supor-

tar entre 10/12TN per puntal. Puntals situats a una equi-

distància entre 1,00-1,20mts aproximadament. L'apuntala-

ment es mantindrà d'acord amb la durada de les actuacions

de desmuntatge de les pantalles i ampliació de la llosa de

protecció. Senyalització. Material, mà d'obra, muntatge i des-

muntatge i lloguer diari amb un període de temps de 90 dies.

Ma d'obra.................................................. 8,58

Materials................................................... 68,10

TOTAL PARTIDA..................................... 76,68

040102       m2  Protecció sobre coronaments i paraments verticals de restes
arqu

Subministrament i col·locació d'elements de protecció sobre

coronaments i paraments verticals a dues cares, de les restes

arqueològiques i arquitectòniques de l'octogon romà, inclús el

paviment o sub-bases del mateix, a base d'estesa de lamines

de PVC, planxes de pòrex o similar. Mà d'obra i material.

Ma d'obra.................................................. 0,04

Materials................................................... 1,56

TOTAL PARTIDA..................................... 1,60
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Ud Descripció Preu

CAPITOL 04  ETAPA IV LOT IV INFRAESTR. VERT. I HORTZ. PROTEC. NOVES
RESTES  
SUBCAPITOL 04.01  FASE VIII APUNTALAMENT I DESMUNTATGE ACTUAL
PANTALLA DE PROTECC 
040101       ut  Apuntalament preventiu i provisional de l'actual llosa de protec

Apuntalament preventiu de la llosa actual de protecció del jaci-
ment arqueològic, per l'intradós de la pantalla preexistent i a
base de puntals telescòpics de mecanotub, disposats sobre
taulons de fusta a terra-sostre i amb una separació entre
0,60-0,80mts aproximadament. Apuntalament a base d'una o
dues franges de puntals, disposades en paral·lel i amb una
separació màxima d'1,00mts. Alternativament i amb la corres-
ponent justificació de càlcul, es podrà procedir a apuntalar la
llosa actual amb elements d'alumini rigiditzats amb estructura
tridimensional i amb una competència estructural per a supor-
tar entre 10/12TN per puntal. Puntals situats a una equi-
distància entre 1,00-1,20mts aproximadament. L'apuntala-
ment es mantindrà d'acord amb la durada de les actuacions
de desmuntatge de les pantalles i ampliació de la llosa de
protecció. Senyalització. Material, mà d'obra, muntatge i des-
muntatge i lloguer diari amb un període de temps de 90 dies.

Ma d'obra.................................................. 8,58
Materials................................................... 68,10

TOTAL PARTIDA..................................... 76,68

040102       m2  Protecció sobre coronaments i paraments verticals de restes
arqu

Subministrament i col·locació d'elements de protecció sobre
coronaments i paraments verticals a dues cares, de les restes
arqueològiques i arquitectòniques de l'octogon romà, inclús el
paviment o sub-bases del mateix, a base d'estesa de lamines
de PVC, planxes de pòrex o similar. Mà d'obra i material.

Ma d'obra.................................................. 0,04
Materials................................................... 1,56

TOTAL PARTIDA..................................... 1,60
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Ud Descripció Preu

040103       m2  Desmuntatge pantalla actual de delimitació del jaciment arqueolò
Desmuntatge de les pantalles actuals que delimiten el jaci-

ment arqueològic pels sectors de migdia, llevant i tramuntana,

amb una dimensió de 0,50m x 48,00ml x 5,00m aproximada-

ment.

Operació a executar un cop construïdes les noves pantalles i

realitzada l'excavació de terres del nou àmbit d'intervenció. Es

procedirà des de l'espai del nou àmbit excavat, tot mantenint

les pantalles actuals, a fi de no contaminar ni degradar les

restes arqueològiques i arquitectòniques descolgades de te-

rres.

El sistema emprat serà el de tallar les pantalles amb disc de

diamant en sentit vertical i a una distància màxima de 1,00mts

o 2,00mts, i altres talls horitzontals de cada mòdul vertical i

amb talls a una distància de sota llosa de coberta de 0,45mts,

altre tall a nivell de 2,50mts i per últim un tall a la base de la

pantalla a nivell -5,00mts aproximadament, per tal d'acotar les

dimensions i pes de les parts de pantalles a desmuntar, po-

der elevar i transportar fàcilment dins del recinte de l'obra i per

la càrrega posterior sobre camió tipus banyera/dumper o simi-

lar. Inclús perforacions de cada mòdul de pantalla tallada de

diàmetre 120mm, per a poder embragar i elevar fins a la cota

±0,00. Pes aproximat de cada mòdul de pantalla tallada: 2,8Tn

i dimensions 2,50m x 1,00m x 0,45m. Mà d'obra, material, mit-

jans auxiliars, maquinària específica i giratòria de 3/5Tn.

Amidament detallat i descompost:

Longitud de talls horitzontals de 2,50mts: 48ml x 4 talls x

0,50m = 96,00m² de talls horitzontals

Longitud de talls verticals de 5,00mts i cada 1,00/2,00mts:

50talls x 5,00ml x 0,50m = 125m² de talls verticals

Pes mòdul pantalla tallat: 1,00m x 2,50m x 0,50m = 1,25m³ x

2.500kg/m³ = 3,12Tn/mòdul

Maquinària per elevació mòduls: giratòria 3/5Tn

TOTAL amidament m² de talls: 96,00m² + 125m² = 221,00m²

Mòduls 2,50x1,00x0,50: 96 uts

Mòduls 0,50x1,00x0,50: 48 uts

TOTAL perforacions per embragar-elevar: 96 uts + 48 uts =

144 uts (forats)

Ma d'obra.................................................. 149,78

Maquinaria ............................................... 77,57

Materials................................................... 2,25

TOTAL PARTIDA..................................... 229,60
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Ud Descripció Preu

040103       m2  Desmuntatge pantalla actual de delimitació del jaciment arqueolò
Desmuntatge de les pantalles actuals que delimiten el jaci-
ment arqueològic pels sectors de migdia, llevant i tramuntana,
amb una dimensió de 0,50m x 48,00ml x 5,00m aproximada-
ment.
Operació a executar un cop construïdes les noves pantalles i
realitzada l'excavació de terres del nou àmbit d'intervenció. Es
procedirà des de l'espai del nou àmbit excavat, tot mantenint
les pantalles actuals, a fi de no contaminar ni degradar les
restes arqueològiques i arquitectòniques descolgades de te-
rres.
El sistema emprat serà el de tallar les pantalles amb disc de
diamant en sentit vertical i a una distància màxima de 1,00mts
o 2,00mts, i altres talls horitzontals de cada mòdul vertical i
amb talls a una distància de sota llosa de coberta de 0,45mts,
altre tall a nivell de 2,50mts i per últim un tall a la base de la
pantalla a nivell -5,00mts aproximadament, per tal d'acotar les
dimensions i pes de les parts de pantalles a desmuntar, po-
der elevar i transportar fàcilment dins del recinte de l'obra i per
la càrrega posterior sobre camió tipus banyera/dumper o simi-
lar. Inclús perforacions de cada mòdul de pantalla tallada de
diàmetre 120mm, per a poder embragar i elevar fins a la cota
±0,00. Pes aproximat de cada mòdul de pantalla tallada: 2,8Tn
i dimensions 2,50m x 1,00m x 0,45m. Mà d'obra, material, mit-
jans auxiliars, maquinària específica i giratòria de 3/5Tn.

Amidament detallat i descompost:
Longitud de talls horitzontals de 2,50mts: 48ml x 4 talls x
0,50m = 96,00m² de talls horitzontals
Longitud de talls verticals de 5,00mts i cada 1,00/2,00mts:
50talls x 5,00ml x 0,50m = 125m² de talls verticals
Pes mòdul pantalla tallat: 1,00m x 2,50m x 0,50m = 1,25m³ x
2.500kg/m³ = 3,12Tn/mòdul
Maquinària per elevació mòduls: giratòria 3/5Tn
TOTAL amidament m² de talls: 96,00m² + 125m² = 221,00m²
Mòduls 2,50x1,00x0,50: 96 uts
Mòduls 0,50x1,00x0,50: 48 uts
TOTAL perforacions per embragar-elevar: 96 uts + 48 uts =
144 uts (forats)

Ma d'obra.................................................. 149,78
Maquinaria............................................... 77,57
Materials................................................... 2,25

TOTAL PARTIDA..................................... 229,60
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Ud Descripció Preu

SUBCAPITOL 04.02  FASE IX ESTINTOLAMENT DE LLOSA DE PROTECCIÓ
PREEXISTENT         
040201       kg  Nova estructura d'acer estintolament llosa actual i suport de la

Nova estructura d'estintolament per a suport de la llosa actual

i nova llosa a construir, a base d'un sistema de pilars d'acer,

de secció circular i diàmetre de 350mm, parets estructurals, i

amb un total de 7 unitats disposats segons plànol de projecte.

Alçada màxima de 5mts. Fonamentació sobre coronament de

l'antiga pantalla desmuntada i a base de connexió de pilars i

coronament de pantalla soterrada preexistent, amb plaques

d'acer de10/20mm de gruix i dimensió segons càlcul

(0,45x1,20). Inclús ancoratges al coronament de la pantalla

actual, mitjançant perns d'acer corrugat de diàmetre 20mm i

una longitud d'encastament de 0,80mts aproximadament. Mà

d'obra i material

Ma d'obra.................................................. 2,80

Maquinaria ............................................... 0,16

Materials................................................... 1,87

TOTAL PARTIDA..................................... 4,83

040202       kg  Subministrament i col·locació de platines d'acer estructural uni
Subministrament i col·locació de platines d'acer de 20mm de

gruix en unió de pilar estructural de 350mm a fonament panta-

lles preexistents. Dimensions 500x800mm. Inclús perns d'an-

coratge entre formigó i acer, i soldadures entre platina i basa-

ment de pilar. Mà d'obra i material.

Ma d'obra.................................................. 2,80

Maquinaria ............................................... 0,16

Materials................................................... 1,87

TOTAL PARTIDA..................................... 4,83

040203       kg  Subministrament i col·locació de jàsseres estintolament l'actual
Estintolament de la llosa de protecció actual i la nova a cons-

truir, a base de col·locar jàsseres metàl·liques embegudes a

l'interior de la nova llosa i en contacte amb el cantell de la llo-

sa actual. Jàsseres de diferents cantells tipus HEB

180-300-320-340-400-450mm i amb un total de 8 unitats. Sol-

dadures i peces especials d'unió jàssera-pilar i plaques

d'acer equipades amb perns de diàmetres 10/20mm, per an-

coratge de la mateixa al cantell de la llosa actual, i per a ga-

rantir la unió entre lloses fent-les solidàries amb els pilars de

suport. Mà d'obra i material.

Ma d'obra.................................................. 3,82

Maquinaria ............................................... 0,16

Materials................................................... 0,90

TOTAL PARTIDA..................................... 4,88
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Ud Descripció Preu

SUBCAPITOL 04.02  FASE IX ESTINTOLAMENT DE LLOSA DE PROTECCIÓ
PREEXISTENT         
040201       kg  Nova estructura d'acer estintolament llosa actual i suport de la

Nova estructura d'estintolament per a suport de la llosa actual
i nova llosa a construir, a base d'un sistema de pilars d'acer,
de secció circular i diàmetre de 350mm, parets estructurals, i
amb un total de 7 unitats disposats segons plànol de projecte.
Alçada màxima de 5mts. Fonamentació sobre coronament de
l'antiga pantalla desmuntada i a base de connexió de pilars i
coronament de pantalla soterrada preexistent, amb plaques
d'acer de10/20mm de gruix i dimensió segons càlcul
(0,45x1,20). Inclús ancoratges al coronament de la pantalla
actual, mitjançant perns d'acer corrugat de diàmetre 20mm i
una longitud d'encastament de 0,80mts aproximadament. Mà
d'obra i material

Ma d'obra.................................................. 2,80
Maquinaria............................................... 0,16
Materials................................................... 1,87

TOTAL PARTIDA..................................... 4,83

040202       kg  Subministrament i col·locació de platines d'acer estructural uni
Subministrament i col·locació de platines d'acer de 20mm de
gruix en unió de pilar estructural de 350mm a fonament panta-
lles preexistents. Dimensions 500x800mm. Inclús perns d'an-
coratge entre formigó i acer, i soldadures entre platina i basa-
ment de pilar. Mà d'obra i material.

Ma d'obra.................................................. 2,80
Maquinaria............................................... 0,16
Materials................................................... 1,87

TOTAL PARTIDA..................................... 4,83

040203       kg  Subministrament i col·locació de jàsseres estintolament l'actual
Estintolament de la llosa de protecció actual i la nova a cons-
truir, a base de col·locar jàsseres metàl·liques embegudes a
l'interior de la nova llosa i en contacte amb el cantell de la llo-
sa actual. Jàsseres de diferents cantells tipus HEB
180-300-320-340-400-450mm i amb un total de 8 unitats. Sol-
dadures i peces especials d'unió jàssera-pilar i plaques
d'acer equipades amb perns de diàmetres 10/20mm, per an-
coratge de la mateixa al cantell de la llosa actual, i per a ga-
rantir la unió entre lloses fent-les solidàries amb els pilars de
suport. Mà d'obra i material.

Ma d'obra.................................................. 3,82
Maquinaria............................................... 0,16
Materials................................................... 0,90

TOTAL PARTIDA..................................... 4,88
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Ud Descripció Preu

SUBCAPITOL 04.03  FASE X NOVA LLOSA DE PROTECCIÓ JACIMENT
ARQUEOLÒGIC             
040301       m3  Construcció nova llosa-coberta protecció restes arqueològiques. 

Construcció de nova llosa-coberta de protecció de formigó ar-

mat, segons càlcul i disposada en el nou àmbit d'intervenció,

per a protecció de les restes arqueològiques romanes que

completen l'octògon. Formigó de central d'alta resistència i

amb armat de 90kg/m², d'acord amb les especificacions de

càlcul i plànols de projecte. Gruix de la llosa de 50cm, armada

amb armadures bidireccionals superior i inferior i segons de-

talls de plànols i càlculs de projecte. Inclús previsions de futu-

res obertures de dimensions previstes en projecte i per a il·lu-

minació zenital del nou deambulatori entre la nova pantalla i la

façana històrica de l'edifici Romà. Encofrat a base de taulons

de fusta escollida, o panells tipus fenòlics, per a deixar el for-

migó vist. Inclús part proporcional d'apuntalament de l'enco-

frat. Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

Ma d'obra.................................................. 43,62

Maquinaria ............................................... 7,84

Materials................................................... 72,30

TOTAL PARTIDA..................................... 123,76

SUBCAPITOL 04.04  EIV GESTIÓ DE RESIDUS                                           
040401       ut  Gestió de residus                                               

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classificació

dels mateixos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin mate-

rials ceràmics, formigó, fusta, vidre, fibrociment, acer, terres,

entre altres, per tal de transportar en posterioritat a l'abocador

municipal autoritzat. 1% aprox. sobre el pressupost de l'etapa

IV, lot IV INFRAESTRUCTURA VERTICAL I HORITZONTAL DE

PROTECCIÓ NOVES RESTES ARQUEOLÒGIQUES DESCOL-

GADES.

Ma d'obra.................................................. 1.816,18

Materials................................................... 27,24

TOTAL PARTIDA..................................... 1.843,42

SUBCAPITOL 04.05  EIV CONTROL DE QUALITAT                                         
040501       ut  Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que estableixi el

programa de control de qualitat que elabori la direcció d'execu-

ció. Inclou la formació estadística de lots i sèries i els assa-

aigs corresponents. 1,5% aprox. sobre el pressupost de l'eta-

pa IV, lot IV INFRAESTRUCTURA VERTICAL I HORITZONTAL

DE PROTECCIÓ NOVES RESTES ARQUEOLÒGIQUES DES-

COLGADES.

Materials................................................... 1.249,42

TOTAL PARTIDA..................................... 1.249,42
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Ud Descripció Preu

SUBCAPITOL 04.03  FASE X NOVA LLOSA DE PROTECCIÓ JACIMENT
ARQUEOLÒGIC             
040301       m2  Construcció nova llosa-coberta protecció restes arqueològiques. 

Subministrament i col·locació de llosa prefabricada, realitzada
a base plaques alveolars de formigó pretesat, de 25 cm de
cantell i 120 cm d'amplada, col·locades a 4,00mts d'alçada
respecte el nivell del soterrani, i recolzades directament a l'in-
terior de les bigues HEB-450 d'estintolament de les pantalles
desmuntades, per una banda i sobre el coronament dels
murs prefabricats per l'altra. Llargades de plaques alveolars
de geometria futures obertures de geometria circular i diàme-
tre 60cm com a màxim, (llum zenital) i amb disposició prevista
en els plànols de detall de projecte. Inclús grua autopropulsa-
da de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30T i
27mts d'alçada màxima de treball. Mà d'obra, material i mit-
jans auxiliars de maquinària per a la instal·lació in situ i ma-
quinària especial de tallar per a geomètriques variables i per-
forar per obertures circulars per a futura il·luminació vertical.

Ma d'obra.................................................. 23,84
Maquinaria............................................... 3,76
Materials................................................... 40,40

TOTAL PARTIDA..................................... 68,00

SUBCAPITOL 04.04  EIV GESTIÓ DE RESIDUS                                           
040401       ut  Gestió de residus                                               

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classificació
dels mateixos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin mate-
rials ceràmics, formigó, fusta, vidre, fibrociment, acer, terres,
entre altres, per tal de transportar en posterioritat a l'abocador
municipal autoritzat. 1% aprox. sobre el pressupost de l'etapa
IV, lot IV INFRAESTRUCTURA VERTICAL I HORITZONTAL DE
PROTECCIÓ NOVES RESTES ARQUEOLÒGIQUES DESCOL-
GADES.

Ma d'obra.................................................. 1.816,18
Materials................................................... 27,24

TOTAL PARTIDA..................................... 1.843,42

SUBCAPITOL 04.05  EIV CONTROL DE QUALITAT                                         
040501       ut  Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que estableixi el
programa de control de qualitat que elabori la direcció d'execu-
ció. Inclou la formació estadística de lots i sèries i els assa-
aigs corresponents. 1,5% aprox. sobre el pressupost de l'eta-
pa IV, lot IV INFRAESTRUCTURA VERTICAL I HORITZONTAL
DE PROTECCIÓ NOVES RESTES ARQUEOLÒGIQUES DES-
COLGADES.

Materials................................................... 1.249,42

TOTAL PARTIDA..................................... 1.249,42
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Ud Descripció Preu

SUBCAPITOL 04.06  EIV SEGURETAT I SALUT                                           
040601       ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en el re-

cinte d'obra i en el decurs de les diferents actuacions a execu-

tar en el temps de durada de les obres, tals com: proteccions

individuals i col·lectives, senyalització provisional, instal·la-

cions d'evacuació, instal·lació contra incendis i equipaments,

sanitaris i altres. 2% aprox. sobre el pressupost de l'etapa IV,

lot IV INFRAESTRUCTURA VERTICAL I HORITZONTAL DE

PROTECCIÓ NOVES RESTES ARQUEOLÒGIQUES DESCOL-

GADES.

Ma d'obra.................................................. 1.567,69

Materials................................................... 905,25

TOTAL PARTIDA..................................... 2.472,94
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Ud Descripció Preu

SUBCAPITOL 04.06  EIV SEGURETAT I SALUT                                           
040601       ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en el re-
cinte d'obra i en el decurs de les diferents actuacions a execu-
tar en el temps de durada de les obres, tals com: proteccions
individuals i col·lectives, senyalització provisional, instal·la-
cions d'evacuació, instal·lació contra incendis i equipaments,
sanitaris i altres. 2% aprox. sobre el pressupost de l'etapa IV,
lot IV INFRAESTRUCTURA VERTICAL I HORITZONTAL DE
PROTECCIÓ NOVES RESTES ARQUEOLÒGIQUES DESCOL-
GADES.

Ma d'obra.................................................. 1.567,69
Materials................................................... 905,25

TOTAL PARTIDA..................................... 2.472,94
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Ud Descripció Preu

CAPITOL 05  ETAPA V LOT V INSTAL. I  ACABATS. RESTIT. MOB. URBÀ.
ALTRES     
SUBCAPITOL 0501  FASE XI  ACABATS INTERIORS I INSTAL·LACIONS                   
050101       m2  Neteja intradòs nou mur pantalla. Projecció microparticules alum

Neteja de l'intradós del nou mur pantalla de delimitació de

l'edifici romà completat amb sistema de projecció a pressió

controlada de micropartícules de silicats d'alumini, vidre o so-

rres granítiques.

Ma d'obra.................................................. 3,59

Maquinaria ............................................... 0,98

Materials................................................... 0,98

TOTAL PARTIDA..................................... 5,55

050102       ut  Desmuntatge de proteccions restes arquològiques jaciment
romà   

Desmuntatge de les proteccions de les restes arqueològi-

ques i arquitectòniques del jaciment romà.

Ma d'obra.................................................. 291,73

Materials................................................... 4,38

TOTAL PARTIDA..................................... 296,11

050103       ut  Instal·lació bàsica, vista, i provisional d'electricitat i ilumi
Instal·lació provisional d'electricitat i il·luminació vista, a l'inte-

rior del jaciment i dins el nou àmbit excavat.

Ma d'obra.................................................. 359,12

Materials................................................... 1.843,53

TOTAL PARTIDA..................................... 2.202,65

050104       ut  Instal·lació bàsica, vista, i provisional de senyalització i eme
Instal·lació bàsica i provisional vista, de senyalització i

emergència a l'interior del jaciment i dins el nou àmbit excavat

Ma d'obra.................................................. 285,24

Materials................................................... 320,65

TOTAL PARTIDA..................................... 605,89

SUBCAPITOL 0502  FASE XII  ACABATS EXTERIORS I INSTAL·LAC. RESTITUCIÓ
MOB URBÀ.  
050201       m2  Aïllament i impermeabilització de l'extradòs de la nova llosa-co

Aïllament i impermeabilització de l'extradós de la nova llosa de

protecció. Mà d'obra i material.

Ma d'obra.................................................. 5,39

Materials................................................... 16,71

TOTAL PARTIDA..................................... 22,10

050202       ut  Restitució de les instal·lacions elèctriques d'alimentació, enll
Restitució de les instal·lacions d'alimentació de l'enllumenat

urbà al seu estat inicial. Mà d'obra i material

Ma d'obra.................................................. 742,29

Materials................................................... 226,82

TOTAL PARTIDA..................................... 969,11

050203       ut  Restitució de bàculs d'enllumenat preexistents i desmuntats al s
Restitució de bàculs desmuntats al seu estat inicial. Mà

d'obra, material i peces especials.

Ma d'obra.................................................. 45,27

Materials................................................... 16,78

TOTAL PARTIDA..................................... 62,05
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Ud Descripció Preu

CAPITOL 05  ETAPA V LOT V INSTAL. I  ACABATS. RESTIT. MOB. URBÀ.
ALTRES     
SUBCAPITOL 0501  FASE XI  ACABATS INTERIORS I INSTAL·LACIONS                   
050101       m2  Neteja intradòs nou mur pantalla. Projecció microparticules alum

Neteja de l'intradós del nou mur pantalla de delimitació de
l'edifici romà completat amb sistema de projecció a pressió
controlada de micropartícules de silicats d'alumini, vidre o so-
rres granítiques.

Ma d'obra.................................................. 3,59
Maquinaria............................................... 0,98
Materials................................................... 0,98

TOTAL PARTIDA..................................... 5,55

050102       ut  Desmuntatge de proteccions restes arquològiques jaciment
romà   

Desmuntatge de les proteccions de les restes arqueològi-
ques i arquitectòniques del jaciment romà.

Ma d'obra.................................................. 291,73
Materials................................................... 4,38

TOTAL PARTIDA..................................... 296,11

050103       ut  Instal·lació bàsica, vista, i provisional d'electricitat i ilumi
Instal·lació provisional d'electricitat i il·luminació vista, a l'inte-
rior del jaciment i dins el nou àmbit excavat.

Ma d'obra.................................................. 359,12
Materials................................................... 1.843,53

TOTAL PARTIDA..................................... 2.202,65

050104       ut  Instal·lació bàsica, vista, i provisional de senyalització i eme
Instal·lació bàsica i provisional vista, de senyalització i
emergència a l'interior del jaciment i dins el nou àmbit excavat

Ma d'obra.................................................. 285,24
Materials................................................... 320,65

TOTAL PARTIDA..................................... 605,89

SUBCAPITOL 0502  FASE XII  ACABATS EXTERIORS I INSTAL·LAC. RESTITUCIÓ
MOB URBÀ.  
050201       m2  Aïllament i impermeabilització de l'extradòs de la nova llosa-co

Aïllament i impermeabilització de l'extradós de la nova llosa de
protecció. Mà d'obra i material.

Ma d'obra.................................................. 5,39
Materials................................................... 16,71

TOTAL PARTIDA..................................... 22,10

050202       ut  Restitució de les instal·lacions elèctriques d'alimentació, enll
Restitució de les instal·lacions d'alimentació de l'enllumenat
urbà al seu estat inicial. Mà d'obra i material

Ma d'obra.................................................. 742,29
Materials................................................... 226,82

TOTAL PARTIDA..................................... 969,11

050203       ut  Restitució de bàculs d'enllumenat preexistents i desmuntats al s
Restitució de bàculs desmuntats al seu estat inicial. Mà
d'obra, material i peces especials.

Ma d'obra.................................................. 45,27
Materials................................................... 16,78

TOTAL PARTIDA..................................... 62,05
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Ud Descripció Preu

050204       ut  Restitució de mobiliari urbà preexistent i desmuntat al seu esta
Restituició al seu estat inicial dels elements de mobiliari urbà

preexistents i desmuntats: balises de protecció del nou espai

públic, elements de senyalització, panell informatiu, parquíme-

tre, tapes de registre en pous i arquetes, jardineres preexis-

tents, etc. Mà d'obra i material

Ma d'obra.................................................. 6,44

Materials................................................... 5,95

TOTAL PARTIDA..................................... 12,39

050205       ml  Restitució de vorals preexistents i desmuntats al seu estat inic
Reposició dels vorals de delimitació de l'àmbit de l'espai

pùblic, prèviament desmuntats. Restitució al seu estat origi-

nal.

Ma d'obra.................................................. 3,48

Materials................................................... 0,21

TOTAL PARTIDA..................................... 3,69

050206       ut  Restitució de guals preexistents i desmuntats al seu estat origi
Restitució de guals prèviament desmuntats al seu estat origi-

nal. Mà d'obra i material.

Ma d'obra.................................................. 208,72

Materials................................................... 6,36

TOTAL PARTIDA..................................... 215,08

050207       m2  Restitució paviment panot hidràulic sobre nova llosa de protecci
Restitució del paviment de panot hidràulic sobre la nova llosa

de protecció i en  els àmbits afectats del paviment preexistent.

Ma d'obra.................................................. 15,64

Materials................................................... 3,46

TOTAL PARTIDA..................................... 19,10

050208       m2  Restitució de paviment asfàltic en els sectors dels vials afecta
Restitució del paviment asfàltic en els sectors dels vials afec-

tats per la intervenció. Carrers Santiago Rossinyol i Enric Gra-

nados.

Ma d'obra.................................................. 25,65

Maquinaria ............................................... 1,50

Materials................................................... 10,87

TOTAL PARTIDA..................................... 38,02

050209       ut  Restitució de passos de vianants i senyalèctica de circulació pr
Restitució dels passos de vianants i altra senyalèctica de cir-

culació, al seu estat original amb pintura especial.

Ma d'obra.................................................. 17,65

Maquinaria ............................................... 3,42

Materials................................................... 17,21

TOTAL PARTIDA..................................... 38,28
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Ud Descripció Preu

050204       ut  Restitució de mobiliari urbà preexistent i desmuntat al seu esta
Restituició al seu estat inicial dels elements de mobiliari urbà
preexistents i desmuntats: balises de protecció del nou espai
públic, elements de senyalització, panell informatiu, parquíme-
tre, tapes de registre en pous i arquetes, jardineres preexis-
tents, etc. Mà d'obra i material

Ma d'obra.................................................. 6,44
Materials................................................... 5,95

TOTAL PARTIDA..................................... 12,39

050205       ml  Restitució de vorals preexistents i desmuntats al seu estat inic
Reposició dels vorals de delimitació de l'àmbit de l'espai
pùblic, prèviament desmuntats. Restitució al seu estat origi-
nal.

Ma d'obra.................................................. 3,48
Materials................................................... 0,21

TOTAL PARTIDA..................................... 3,69

050206       ut  Restitució de guals preexistents i desmuntats al seu estat origi
Restitució de guals prèviament desmuntats al seu estat origi-
nal. Mà d'obra i material.

Ma d'obra.................................................. 208,72
Materials................................................... 6,36

TOTAL PARTIDA..................................... 215,08

050207       m2  Restitució paviment panot hidràulic sobre nova llosa de protecci
Restitució del paviment de panot hidràulic sobre la nova llosa
de protecció i en  els àmbits afectats del paviment preexistent.

Ma d'obra.................................................. 15,64
Materials................................................... 3,46

TOTAL PARTIDA..................................... 19,10

050208       m2  Restitució de paviment asfàltic en els sectors dels vials afecta
Restitució del paviment asfàltic en els sectors dels vials afec-
tats per la intervenció. Carrers Santiago Rossinyol i Enric Gra-
nados.

Ma d'obra.................................................. 25,65
Maquinaria............................................... 1,50
Materials................................................... 10,87

TOTAL PARTIDA..................................... 38,02

050209       ut  Restitució de passos de vianants i senyalèctica de circulació pr
Restitució dels passos de vianants i altra senyalèctica de cir-
culació, al seu estat original amb pintura especial.

Ma d'obra.................................................. 17,65
Maquinaria............................................... 3,42
Materials................................................... 17,21

TOTAL PARTIDA..................................... 38,28
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Ud Descripció Preu

SUBCAPITOL 0503  FASE XIII EQUIPS I MAQUINÀRIA DE SUPORT I
INTERVENCIÓ           
050301       ut  Desplaçament d'equips i maquinària de suport a la intervenció. G

Desplaçament d'equips i maquinària tipus giratòria de 3/5Tn

per a dur a terme els treballs de suport a la recerca arque-

ològica en extensió, moviment de terres, desmuntatge de

mòduls de pantalla actuals i transport dins del recinte d'obra,

inclús càrrega de contenidors i càrrega d'elements sobre ca-

mió tipus dúmper o banyera 12/18Tn per a posterior transport

a l'abocador municipal autoritzat.

Amidament: 3 mesos/90 dies (màquina giratòria a peu d'obra)

Maquinaria ............................................... 81,16

TOTAL PARTIDA..................................... 81,16

SUBCAPITOL 0504  EV GESTIÓ DE RESIDUS                                            
050401                                                                           

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classificació

dels mateixos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin mate-

rials ceràmics, formigó, fusta, vidre, fibrociment, acer, terres,

entre altres, per tal de transportar en posterioritat a l'abocador

municipal autoritzat. 1% aprox. sobre el pressupost de l'etapa

V, lot V INSTAL·LACIONS I ACABATS. RESTITUCIÓ DE MOBI-

LIARI URBÀ. ALTRES.

Ma d'obra.................................................. 443,14

Materials................................................... 6,65

TOTAL PARTIDA..................................... 449,79

SUBCAPITOL 0505  EV CONTROL DE QUALITAT                                          
050501           Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que estableixi el

programa de control de qualitat que elabori la direcció d'execu-

ció. Inclou la formació estadística de lots i sèries i els assa-

aigs corresponents. 1,5% aprox. sobre el pressupost de l'eta-

pa V, lot V INSTAL·LACIONS I ACABATS. RESTITUCIÓ DE MO-

BILIARI URBÀ. ALTRES.

Materials................................................... 1.125,21

TOTAL PARTIDA..................................... 1.125,21

SUBCAPITOL 0506  EV SEGURETAT I SALUT                                            
050601       ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en el re-

cinte d'obra i en el decurs de les diferents actuacions a execu-

tar en el temps de durada de les obres, tals com: proteccions

individuals i col·lectives, senyalització provisional, instal·la-

cions d'evacuació, instal·lació contra incendis i equipaments,

sanitaris i altres. 2% aprox. sobre el pressupost de l'etapa V,

lot V INSTAL·LACIONS I ACABATS. RESTITUCIÓ DE MOBILIA-

RI URBÀ. ALTRES..

Ma d'obra.................................................. 402,72

Materials................................................... 200,03

TOTAL PARTIDA..................................... 602,75
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Ud Descripció Preu

SUBCAPITOL 0503  FASE XIII EQUIPS I MAQUINÀRIA DE SUPORT I
INTERVENCIÓ           
050301       ut  Desplaçament d'equips i maquinària de suport a la intervenció. G

Desplaçament d'equips i maquinària tipus giratòria de 3/5Tn
per a dur a terme els treballs de suport a la recerca arque-
ològica en extensió, moviment de terres, desmuntatge de
mòduls de pantalla actuals i transport dins del recinte d'obra,
inclús càrrega de contenidors i càrrega d'elements sobre ca-
mió tipus dúmper o banyera 12/18Tn per a posterior transport
a l'abocador municipal autoritzat.
Amidament: 3 mesos/90 dies (màquina giratòria a peu d'obra)

Maquinaria............................................... 81,16

TOTAL PARTIDA..................................... 81,16

SUBCAPITOL 0504  EV GESTIÓ DE RESIDUS                                            
050401                                                                           

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classificació
dels mateixos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin mate-
rials ceràmics, formigó, fusta, vidre, fibrociment, acer, terres,
entre altres, per tal de transportar en posterioritat a l'abocador
municipal autoritzat. 1% aprox. sobre el pressupost de l'etapa
V, lot V INSTAL·LACIONS I ACABATS. RESTITUCIÓ DE MOBI-
LIARI URBÀ. ALTRES.

Ma d'obra.................................................. 443,14
Materials................................................... 6,65

TOTAL PARTIDA..................................... 449,79

SUBCAPITOL 0505  EV CONTROL DE QUALITAT                                          
050501           Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que estableixi el
programa de control de qualitat que elabori la direcció d'execu-
ció. Inclou la formació estadística de lots i sèries i els assa-
aigs corresponents. 1,5% aprox. sobre el pressupost de l'eta-
pa V, lot V INSTAL·LACIONS I ACABATS. RESTITUCIÓ DE MO-
BILIARI URBÀ. ALTRES.

Materials................................................... 1.125,21

TOTAL PARTIDA..................................... 1.125,21

SUBCAPITOL 0506  EV SEGURETAT I SALUT                                            
050601       ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en el re-
cinte d'obra i en el decurs de les diferents actuacions a execu-
tar en el temps de durada de les obres, tals com: proteccions
individuals i col·lectives, senyalització provisional, instal·la-
cions d'evacuació, instal·lació contra incendis i equipaments,
sanitaris i altres. 2% aprox. sobre el pressupost de l'etapa V,
lot V INSTAL·LACIONS I ACABATS. RESTITUCIÓ DE MOBILIA-
RI URBÀ. ALTRES..

Ma d'obra.................................................. 402,72
Materials................................................... 200,03

TOTAL PARTIDA..................................... 602,75
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PROJECTE MODIFICAT  FASE I.  AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR 
XAMFRÀ  DELIMITAT PELS CARRERS ENRIC GRANADOS I VIL·LA ROMANA            EXP: 45-Pm-2018 

 
XAVIER GUITART TARRÉS, arquitecte. GUITART ARQUITECTURA I ASS. SLP. Novembre de 2 0 1 8  
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3. QUADRE DE DESCOMPOSATS  

(COMPARATIVA PROJECTE 2017 - MODIFICAT 2018) 
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

CAPITOL 01  ETAPA I LOT I TREBALLS PREVIS I AUXILIARS                       
SUBCAPITOL 01.01  FASE 0 IMPLANTACIÓ D'OBRA. TREBALLS PREVIS I
AUXILIARS          
01.01.01 ml  Tancament del recinte d'obra. Seguretat                         

Implantació de tanca de seguretat  en delimitació del re-

cinte d'obra. Tanca normalitzada de malla a simple tor-

sió i portes d'accés de dues fulles situades en els ex-

trems de migdia i N-O. Senyalització nocturna i diürna.

A0122000  0,080 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 1,87

A0140000  0,100 h   Manobre                                                         19,52 1,95

7112B2ml  2,014 1   Lloguer 12 mesos tanca metàl·lica amb peu

de formigó. Inclou t  

1,00 2,01

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               5,80 0,09

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,92

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de CINC EURO con NORANTA-DOS CÉNTIMOS.

01.01.02 ut  Instal·lació sanitaris i caseta d'obra                          
Instal·lació de sanitaris provisionals i caseta d'obra

BQU1D150 24,000 mes Llog.mòd.pref.vestidors 3,7x2,4m                       34,00 816,00

A0140000  23,459 h   Manobre                                                         19,52 457,92

C1Z13000 2,000 h   Camió grua p/SiS                                                45,00 90,00

C1ZQD350 1,000 u   Trans.mòd.pref.vestidors 3,7x2,4m                    182,58 182,58

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               1.546,50 23,20

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.569,70

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de MIL CINC-CENTES SEIXANTA-NOU EURO con SETANTA

CÉNTIMOS.

01.01.03 ut  Instal·lació de comptadors d'obra. Aigua i electricitat         
Instal·lació de comptadors provisionals d'aigua i electri-

citat

BG212710 5,000 m   Tub rígid

PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N

x  1,02 0,71 3,62

BGW21000 1,000 u   P.p.accessoris p/tubs rígids PVC                       95,05 95,05

COMPTAIGUA 2,000 ut  Lloguer comptador d'aigua 12 mesos               100,00 200,00

COMPTELEC 1,844 ut  Lloguer comptador d'electricitat 12 mesos       100,00 184,40

BG31D550 10,000 m   Cable 0,6/1 kV RZ, 4x6mm2                                 2,91 29,10

A012J000  3,000 h   Oficial 1a lampista                                             24,16 72,48

A013J000  2,893 h   Ajudant lampista                                                20,73 59,97

QCPPROV 1,000 ut  Quadre de comandament i protecció

provisional amb presa de terra

150,00 150,00

A0122000  1,000 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 23,38

BGW41000 1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                       100,00 100,00

A0140000  1,000 h   Manobre                                                         19,52 19,52

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               937,50 14,06

TOTAL PARTIDA.............................................. 951,58

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de NOU-CENTES CINQUANTA-UNA EURO con

CINQUANTA-VUIT CÉNTIMOS.

01.01.04 ut  Instal·lació de contenidors de runa                             
Instal·lació de contenidors de runa 6/8/10m³ dins l'àmbit

del recinte de l'obra i segons es localitza en el plànol de

projecte.

C1RA25002 1,000 UT  Lloguer mens conten metàl·lic,6/8/10m3

+recollida residus inerts

63,10 63,10

TOTAL PARTIDA.............................................. 63,10

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de SEIXANTA-TRES EURO con DEU CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

CAPITOL 01  ETAPA I LOT I TREBALLS PREVIS I AUXILIARS                       
SUBCAPITOL 01.01  FASE 0 IMPLANTACIÓ D'OBRA. TREBALLS PREVIS I
AUXILIARS          
01.01.01 ml  Tancament del recinte d'obra. Seguretat                         

Implantació de tanca de seguretat  en delimitació del re-
cinte d'obra. Tanca normalitzada de malla a simple tor-
sió i portes d'accés de dues fulles situades en els ex-
trems de migdia i N-O. Senyalització nocturna i diürna.

A0122000  0,080 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 1,87

A0140000  0,100 h   Manobre                                                         19,52 1,95

7112B2ml  2,014 1   Lloguer 12 mesos tanca metàl·lica amb peu
de formigó. Inclou t  

1,00 2,01

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               5,80 0,09

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,92

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de CINC EUROS con NORANTA-DOS CÉNTIMOS.

01.01.02 ut  Instal·lació sanitaris i caseta d'obra                          
Instal·lació de sanitaris provisionals i caseta d'obra

BQU1D150 24,000 mes Llog.mòd.pref.vestidors 3,7x2,4m                       34,00 816,00

A0140000  23,459 h   Manobre                                                         19,52 457,92

C1Z13000 2,000 h   Camió grua p/SiS                                                45,00 90,00

C1ZQD350 1,000 u   Trans.mòd.pref.vestidors 3,7x2,4m                    182,58 182,58

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               1.546,50 23,20

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.569,70

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de MIL CINC-CENTES SEIXANTA-NOU EUROS con SETANTA
CÉNTIMOS.

01.01.03 ut  Instal·lació de comptadors d'obra. Aigua i electricitat         
Instal·lació de comptadors provisionals d'aigua i electri-
citat

BG212710 5,000 m   Tub rígid
PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N

x  1,02 0,71 3,62

BGW21000 1,000 u   P.p.accessoris p/tubs rígids PVC                       95,05 95,05

COMPTAIGUA 2,000 ut  Lloguer comptador d'aigua 12 mesos               100,00 200,00

COMPTELEC 1,844 ut  Lloguer comptador d'electricitat 12 mesos       100,00 184,40

BG31D550 10,000 m   Cable 0,6/1 kV RZ, 4x6mm2                                 2,91 29,10

A012J000  3,000 h   Oficial 1a lampista                                             24,16 72,48

A013J000  2,893 h   Ajudant lampista                                                20,73 59,97

QCPPROV 1,000 ut  Quadre de comandament i protecció
provisional amb presa de terra

150,00 150,00

A0122000  1,000 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 23,38

BGW41000 1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                       100,00 100,00

A0140000  1,000 h   Manobre                                                         19,52 19,52

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               937,50 14,06

TOTAL PARTIDA.............................................. 951,58

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de NOU-CENTES CINQUANTA-UNA EUROS con
CINQUANTA-VUIT CÉNTIMOS.

01.01.04 ut  Instal·lació de contenidors de runa                             
Instal·lació de contenidors de runa 6/8/10m³ dins l'àmbit
del recinte de l'obra i segons es localitza en el plànol de
projecte.

C1RA25002 1,000 UT  Lloguer mens conten metàl·lic,6/8/10m3
+recollida residus inerts

63,10 63,10

TOTAL PARTIDA.............................................. 63,10

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS con DEU CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

01.01.05 ut  Delimitació espai aplec material                                
Delimitació d'espais per acopi de materials dins del re-

cinte de l'obra convenientment acotat segons plànol de

projecte. Senyalització

A0122000  1,499 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 35,05

A0140000  1,022 h   Manobre                                                         19,52 19,95

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               55,00 0,83

TOTAL PARTIDA.............................................. 55,83

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de CINQUANTA-CINC EURO con VUITANTA-TRES CÉNTIMOS.

01.01.06 ut  Protecció de paviments i murs jaciment arqueològic planta soterr
Protecció de paviments i murs de l'actual jaciment ar-

queològic a planta soterrani, en contacte amb les ac-

tuals pantalles a desmuntar i en un àmbit de 10mts. per

la cara interior de la pantalla i seguint el perímetre de les

mateixes. Protecció amb geotèxtil i peces especials de

PVC/fusta/pòrex. Implementació de tanca de seguretat

homologada a una distància de 10mts. respecte la cara

interior de les actuals pantalles a desmuntar, i per tal de

segregar el recinte d'obra a nivell de planta soterrani.

Senyalització

A0122000  14,206 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 332,14

A0140000  14,998 h   Manobre                                                         19,52 292,76

B7B151D0 50,000 m2  Geotèxtil feltre polièst. no teix.lligat

mecàn.,140-190g/m2     

x  1,10 0,55 30,25

B0D21041 50,000 m   Tauler fusta pi p/15 usos                                      0,29 14,50

7112B2ml  20,000 1   Lloguer 12 mesos tanca metàl·lica amb peu

de formigó. Inclou t  

1,00 20,00

B7C23401 50,000 m2  Planxa

EPS,g=10mm,tens.compres.=30kPa,res.tèrmica=0,85m2.K/Wcara

x  1,05 1,50 78,75

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               624,90 9,37

TOTAL PARTIDA.............................................. 777,77

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de SET-CENTES SETANTA-SET EURO con SETANTA-SET

CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

01.01.05 ut  Delimitació espai aplec material                                
Delimitació d'espais per acopi de materials dins del re-
cinte de l'obra convenientment acotat segons plànol de
projecte. Senyalització

A0122000  1,499 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 35,05

A0140000  1,022 h   Manobre                                                         19,52 19,95

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               55,00 0,83

TOTAL PARTIDA.............................................. 55,83

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS con VUITANTA-TRES
CÉNTIMOS.

01.01.06 ut  Protecció de paviments i murs jaciment arqueològic planta soterr
Protecció de paviments i murs de l'actual jaciment ar-
queològic a planta soterrani, en contacte amb les ac-
tuals pantalles a desmuntar i en un àmbit de 10mts. per
la cara interior de la pantalla i seguint el perímetre de les
mateixes. Protecció amb geotèxtil i peces especials de
PVC/fusta/pòrex. Implementació de tanca de seguretat
homologada a una distància de 10mts. respecte la cara
interior de les actuals pantalles a desmuntar, i per tal de
segregar el recinte d'obra a nivell de planta soterrani.
Senyalització

A0122000  14,206 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 332,14

A0140000  14,998 h   Manobre                                                         19,52 292,76

B7B151D0 50,000 m2  Geotèxtil feltre polièst. no teix.lligat
mecàn.,140-190g/m2     

x  1,10 0,55 30,25

B0D21041 50,000 m   Tauler fusta pi p/15 usos                                      0,29 14,50

7112B2ml  20,000 1   Lloguer 12 mesos tanca metàl·lica amb peu
de formigó. Inclou t  

1,00 20,00

B7C23401 50,000 m2  Planxa
EPS,g=10mm,tens.compres.=30kPa,res.tèrmica=0,85m2.K/Wcara

x  1,05 1,50 78,75

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               624,90 9,37

TOTAL PARTIDA.............................................. 777,77

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de SET-CENTES SETANTA-SET EUROS con SETANTA-SET
CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

01.01.07 ut  Implantació d'il·luminació d'obra                               
Implantació d'il·luminació d'obra.

BG771110 1,000 u   Minuter regul.1-7 min.,2

posic.,perm/tempor.,16A,1300W          

23,68 23,68

BGW49000 1,000 u   P.p.accessoris p/minuters                                   2,08 2,08

BH327M30 20,000 u   Llumenera aplic planx.acer

esmalt.,difus.plàstic,1làmpada incand

39,76 795,20

BHW32000 20,000 u   P.p.accessoris,llums

dec.tip.aplic,munt.superf.                 

1,00 20,00

BG671113 20,000 u   Marc p/mec.universal,1elem.,preu alt                2,67 53,40

BG222510 20,000 m   Tub flexible corrugat

PVC,DN=16mm,1J,320N,2000V                 

x  1,02 0,14 2,86

BG322120 100,050 m   Cable H07V-R, 1x1,5mm2                                    x  1,02 0,23 23,47

A012H000 20,002 h   Oficial 1a electricista                                         24,16 483,25

A013H000 15,594 h   Ajudant electricista                                            20,73 323,26

BG641177 6,000 u   Pols. tipus

univ.,10A/250V,1NA,a/tecla+pilot,preu

altp/encastar 

6,02 36,12

BG133702 1,000 u   Caixa comand./prot.,mat.antixoc+porta,10

mòduls,p/munt.superf.  

13,72 13,72

BGW13000 1,000 u   P.p.accessoris caix.p/quadre comand.+prot.   1,43 1,43

BG322130 50,000 m   Cable H07V-R, 1x2,5mm2                                    x  1,02 0,38 19,38

BG42129D 1,000 u   Interruptor

dif.cl.AC,gam.residen.,I=25A,(2P),0,03A,fix.inst.,2m

23,71 23,71

BGW42000 1,000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                0,36 0,36

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               806,50 12,10

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.834,02

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de MIL VUIT-CENTES TRENTA-QUATRE EURO con DOS

CÉNTIMOS.

01.01.08 ut  Replanteig planta arqueològica i pantalles                      
Replanteig de la planta arqueològica completa sobre

paviment cota +0,00. Col·locació de fites i referències

per reconstruir el replanteig de l'estructura completa de

l'edifici octogonal, alhora que situar les pantalles actuals

i futures.

A0122000  3,359 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 78,53

A0140000  3,803 h   Manobre                                                         19,52 74,23

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               152,80 2,29

TOTAL PARTIDA.............................................. 155,05

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de CENT CINQUANTA-CINC EURO con CINC CÉNTIMOS.

01.01.09 ut  Prospeccions geofísiques i magnètiques                          
Realització de prospeccions geofísiques i magnètiques

per tal de delimitar i descriure àrees no conegudes del

jaciment i de manera no destructiva. Prospecció basada

en la tomografia de resistivitat elèctrica (ERT) en tres di-

mensions. Intervenció a realitzar dins de l'àmbit d'inter-

venció d'obra i delimitada pels carrers Santiago Rusiñol

i Enric Granados.

TOMOGRAF 10,000 d   Lloguer de tomògraf inclòsa assistència del

tècnic especialista 

468,09 4.680,90

TOTAL PARTIDA.............................................. 4.680,90

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de QUATRE MIL SIS-CENTES VUITANTA EURO con NORANTA

CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

01.01.07 ut  Implantació d'il·luminació d'obra                               
Implantació d'il·luminació d'obra.

BG771110 1,000 u   Minuter regul.1-7 min.,2
posic.,perm/tempor.,16A,1300W          

23,68 23,68

BGW49000 1,000 u   P.p.accessoris p/minuters                                   2,08 2,08

BH327M30 20,000 u   Llumenera aplic planx.acer
esmalt.,difus.plàstic,1làmpada incand

39,76 795,20

BHW32000 20,000 u   P.p.accessoris,llums
dec.tip.aplic,munt.superf.                 

1,00 20,00

BG671113 20,000 u   Marc p/mec.universal,1elem.,preu alt                2,67 53,40

BG222510 20,000 m   Tub flexible corrugat
PVC,DN=16mm,1J,320N,2000V                 

x  1,02 0,14 2,86

BG322120 100,050 m   Cable H07V-R, 1x1,5mm2                                    x  1,02 0,23 23,47

A012H000 20,002 h   Oficial 1a electricista                                         24,16 483,25

A013H000 15,594 h   Ajudant electricista                                            20,73 323,26

BG641177 6,000 u   Pols. tipus
univ.,10A/250V,1NA,a/tecla+pilot,preu
altp/encastar 

6,02 36,12

BG133702 1,000 u   Caixa comand./prot.,mat.antixoc+porta,10
mòduls,p/munt.superf.  

13,72 13,72

BGW13000 1,000 u   P.p.accessoris caix.p/quadre comand.+prot.   1,43 1,43

BG322130 50,000 m   Cable H07V-R, 1x2,5mm2                                    x  1,02 0,38 19,38

BG42129D 1,000 u   Interruptor
dif.cl.AC,gam.residen.,I=25A,(2P),0,03A,fix.inst.,2m

23,71 23,71

BGW42000 1,000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                0,36 0,36

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               806,50 12,10

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.834,02

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de MIL VUIT-CENTES TRENTA-QUATRE EUROS con DOS
CÉNTIMOS.

01.01.08 ut  Replanteig planta arqueològica i pantalles                      
Replanteig de la planta arqueològica completa sobre
paviment cota +0,00. Col·locació de fites i referències
per reconstruir el replanteig de l'estructura completa de
l'edifici octogonal, alhora que situar les pantalles actuals
i futures.

A0122000  3,359 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 78,53

A0140000  3,803 h   Manobre                                                         19,52 74,23

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               152,80 2,29

TOTAL PARTIDA.............................................. 155,05

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de CENT CINQUANTA-CINC EUROS con CINC CÉNTIMOS.

01.01.09 ut  Prospeccions geofísiques i magnètiques                          
Realització de prospeccions geofísiques i magnètiques
per tal de delimitar i descriure àrees no conegudes del
jaciment i de manera no destructiva. Prospecció basada
en la tomografia de resistivitat elèctrica (ERT) en tres di-
mensions. Intervenció a realitzar dins de l'àmbit d'inter-
venció d'obra i delimitada pels carrers Santiago Rusiñol
i Enric Granados.

TOMOGRAF 10,000 d   Lloguer de tomògraf inclòsa assistència del
tècnic especialista 

468,09 4.680,90

TOTAL PARTIDA.............................................. 4.680,90

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de QUATRE MIL SIS-CENTES VUITANTA EUROS con
NORANTA CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

01.01.10 ut  Execució de cales per exploració física                         
Realització de prospeccions geofísiques i magnètiques

per tal de delimitar i descriure àrees no conegudes del

jaciment i de manera no destructiva. Prospecció basada

en la tomografia de resistivitat elèctrica (ERT) en tres di-

mensions. Intervenció a realitzar dins de l'àmbit d'inter-

venció d'obra i delimitada pels carrers Santiago Rusiñol

i Enric Granados.

A0122000  3,302 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 77,20

A0140000  3,871 h   Manobre                                                         19,52 75,56

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               152,80 2,29

TOTAL PARTIDA.............................................. 155,05

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de CENT CINQUANTA-CINC EURO con CINC CÉNTIMOS.

SUBCAPITOL 01.02  FASE I DESMUNTATGES I ENDERROCS                                 
01.02.01 ut  Desmuntatges elements mobiliari urbà                            

Desmuntatge d'elements de mobiliari urbà,  tals com

balises d'acer d'una alçada màxima d'1,00m de secció

circular i disposats en el perímetre exterior de la vorera i

junt al voral de formigó que la delimita. Sectors N-E i

S-E.  Inclús trasllat a magatzem municipal per a futura

reubicació

A0122000  0,098 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 2,29

A0140000  0,078 h   Manobre                                                         19,52 1,52

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               3,80 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,87

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de TRES EURO con VUITANTA-SET CÉNTIMOS.

01.02.02 ut  Desmuntatge de fanals i elements de senyalització               
Desmuntatge de mobiliari urbà de fanals i senyalització.

Inclús trasllat a magatzem municipal per a futura reubi-

cació.

A0122000  0,240 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 5,61

A0140000  0,182 h   Manobre                                                         19,52 3,55

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               9,20 0,14

TOTAL PARTIDA.............................................. 9,30

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de NOU EURO con TRENTA CÉNTIMOS.

01.02.03 ut  Desmuntatge parquímetre                                         
Desmuntatge d'element de parquímetre situat a l'angle

de llevant i del panell d'informació situat entre l'espai en-

tre els dos primers arbres en el sector de migdia i en-

frontat a la façana sud de la caixa. Trasllat a magatzem

municipal per a futura reubicació.

A0122000  1,998 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 46,71

A0140000  1,521 h   Manobre                                                         19,52 29,69

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               76,40 1,15

TOTAL PARTIDA.............................................. 77,55

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de SETANTA-SET EURO con CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

01.01.10 ut  Execució de cales per exploració física                         
Realització de prospeccions geofísiques i magnètiques
per tal de delimitar i descriure àrees no conegudes del
jaciment i de manera no destructiva. Prospecció basada
en la tomografia de resistivitat elèctrica (ERT) en tres di-
mensions. Intervenció a realitzar dins de l'àmbit d'inter-
venció d'obra i delimitada pels carrers Santiago Rusiñol
i Enric Granados.

A0122000  3,302 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 77,20

A0140000  3,871 h   Manobre                                                         19,52 75,56

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               152,80 2,29

TOTAL PARTIDA.............................................. 155,05

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de CENT CINQUANTA-CINC EUROS con CINC CÉNTIMOS.

SUBCAPITOL 01.02  FASE I DESMUNTATGES I ENDERROCS                                 
01.02.01 ut  Desmuntatges elements mobiliari urbà                            

Desmuntatge d'elements de mobiliari urbà,  tals com
balises d'acer d'una alçada màxima d'1,00m de secció
circular i disposats en el perímetre exterior de la vorera i
junt al voral de formigó que la delimita. Sectors N-E i
S-E.  Inclús trasllat a magatzem municipal per a futura
reubicació

A0122000  0,098 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 2,29

A0140000  0,078 h   Manobre                                                         19,52 1,52

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               3,80 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,87

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de TRES EUROS con VUITANTA-SET CÉNTIMOS.

01.02.02 ut  Desmuntatge de fanals i elements de senyalització               
Desmuntatge de mobiliari urbà de fanals i senyalització.
Inclús trasllat a magatzem municipal per a futura reubi-
cació.

A0122000  0,240 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 5,61

A0140000  0,182 h   Manobre                                                         19,52 3,55

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               9,20 0,14

TOTAL PARTIDA.............................................. 9,30

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de NOU EUROS con TRENTA CÉNTIMOS.

01.02.03 ut  Desmuntatge parquímetre                                         
Desmuntatge d'element de parquímetre situat a l'angle
de llevant i del panell d'informació situat entre l'espai en-
tre els dos primers arbres en el sector de migdia i en-
frontat a la façana sud de la caixa. Trasllat a magatzem
municipal per a futura reubicació.

A0122000  1,998 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 46,71

A0140000  1,521 h   Manobre                                                         19,52 29,69

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               76,40 1,15

TOTAL PARTIDA.............................................. 77,55

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de SETANTA-SET EUROS con CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

01.02.04 ut  Arrencada arbres existents                                      
Arrancada d'arbres preexistents afectats pel nou àmbit

d'intervenció per a transplantament a un àmbit diferent

de la seva actual ubicació. Inclús escocells. Possible

transplantament a l'àrea del parc confrontant.

A0122000  1,998 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 46,71

A0140000  1,521 h   Manobre                                                         19,52 29,69

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               76,40 1,15

TOTAL PARTIDA.............................................. 77,55

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de SETANTA-SET EURO con CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS.

01.02.05 ut  Trasllat de jardineres                                          
Trasllat de les actuals jardineres situades al davant de

la façana de migdia de "La Caixa" per a re-situar-les a la

mateixa vorera de migdia i fora de l'àmbit de l'obra.

A0122000  0,690 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 16,13

A0140000  0,582 h   Manobre                                                         19,52 11,36

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               27,50 0,41

TOTAL PARTIDA.............................................. 27,90

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de VINT-I-SET EURO con NORANTA CÉNTIMOS.

01.02.06 m2  Desmuntatge plataforma contenidors soterrats                    
Desmuntatge de la plataforma amb 3 contenidors indivi-

duals soterrats de recollida de deixalles orgàniques i

inorgàniques de dimensions 4,10x1,80x3,25mts, situa-

da a la vorera de migdia i en l'espai d'aparcament. Inclús

trasllat al magatzem municipal i  construcció de nou

sostre de biguetes de formigó i encadellat ceràmic i xa-

pa de compressió i  segellat  per a restitució de l'espai

soterrat al seu estat inicial.

A0122000  3,000 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 70,14

A0140000  2,043 h   Manobre                                                         19,52 39,88

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               110,00 1,65

TOTAL PARTIDA.............................................. 111,67

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de CENT ONZE EURO con SEIXANTA-SET CÉNTIMOS.

01.02.07 m2  Desmuntatge panot morter hidràulic                              
Desmuntatge de panot de morter hidràulic tradicional de

dimensions 20x20x4cm col·locat sobre l'àrea de l'actual

vorera que cobreix la llosa de protecció del jaciment.

Posterior reutilització si és possible. 233.99m²

(233.99m² x 0,05 = 11,69m³)

A0122000  0,160 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 3,74

A0140000  0,132 h   Manobre                                                         19,52 2,58

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               6,30 0,09

TOTAL PARTIDA.............................................. 6,41

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de SIS EURO con QUARANTA-UN CÉNTIMOS.

01.02.08 ut  Desmuntatge de voral de formigó prefabricat tipus T4 o similar e
Desmuntatge de voral de formigó prefabricat tipus T4 o

similar en delimitació de la vorera col·locada sobre la

llosa de protecció del jaciment, amb neteja i emmagat-

zematge dins del recinte d'obra per a posterior reutilitza-

ció.

A0122000  0,202 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 4,72

A0140000  0,202 h   Manobre                                                         19,52 3,94

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               8,70 0,13

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,79

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de VUIT EURO con SETANTA-NOU CÉNTIMOS.

30 de Novembre de 2017 Página 5

APROVACIÓ
 D

ECRET A
LC

ALD
IA

 2
1.

12
.1

8



 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

01.02.04 ut  Arrencada arbres existents                                      
Arrancada d'arbres preexistents afectats pel nou àmbit
d'intervenció per a transplantament a un àmbit diferent
de la seva actual ubicació. Inclús escocells. Possible
transplantament a l'àrea del parc confrontant.

A0122000  1,998 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 46,71

A0140000  1,521 h   Manobre                                                         19,52 29,69

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               76,40 1,15

TOTAL PARTIDA.............................................. 77,55

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de SETANTA-SET EUROS con CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS.

01.02.05 ut  Trasllat de jardineres                                          
Trasllat de les actuals jardineres situades al davant de
la façana de migdia de "La Caixa" per a re-situar-les a la
mateixa vorera de migdia i fora de l'àmbit de l'obra.

A0122000  0,690 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 16,13

A0140000  0,582 h   Manobre                                                         19,52 11,36

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               27,50 0,41

TOTAL PARTIDA.............................................. 27,90

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de VINT-I-SET EUROS con NORANTA CÉNTIMOS.

01.02.06 m2  Desmuntatge plataforma contenidors soterrats                    
Desmuntatge de la plataforma amb 3 contenidors indivi-
duals soterrats de recollida de deixalles orgàniques i
inorgàniques de dimensions 4,10x1,80x3,25mts, situa-
da a la vorera de migdia i en l'espai d'aparcament. Inclús
trasllat al magatzem municipal i  construcció de nou
sostre de biguetes de formigó i encadellat ceràmic i xa-
pa de compressió i  segellat  per a restitució de l'espai
soterrat al seu estat inicial.

A0122000  3,000 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 70,14

A0140000  2,043 h   Manobre                                                         19,52 39,88

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               110,00 1,65

TOTAL PARTIDA.............................................. 111,67

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de CENT ONZE EUROS con SEIXANTA-SET CÉNTIMOS.

01.02.07 m2  Desmuntatge panot morter hidràulic                              
Desmuntatge de panot de morter hidràulic tradicional de
dimensions 20x20x4cm col·locat sobre l'àrea de l'actual
vorera que cobreix la llosa de protecció del jaciment.
Posterior reutilització si és possible. 233.99m²
(233.99m² x 0,05 = 11,69m³)

A0122000  0,160 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 3,74

A0140000  0,132 h   Manobre                                                         19,52 2,58

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               6,30 0,09

TOTAL PARTIDA.............................................. 6,41

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de SIS EUROS con QUARANTA-UN CÉNTIMOS.

01.02.08 ut  Desmuntatge de voral de formigó prefabricat tipus T4 o similar e
Desmuntatge de voral de formigó prefabricat tipus T4 o
similar en delimitació de la vorera col·locada sobre la
llosa de protecció del jaciment, amb neteja i emmagat-
zematge dins del recinte d'obra per a posterior reutilitza-
ció.

A0122000  0,202 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 4,72

A0140000  0,202 h   Manobre                                                         19,52 3,94

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               8,70 0,13

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,79

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de VUIT EUROS con SETANTA-NOU CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

01.02.09 ut  Desmuntatge de guals                                            
Desmuntatge de gual per a vianants de dimensions

4,00x1,20mts de formigó prefabricat tipus T4 o similar i/o

pedra granítica. Inclús neteja i emmagatzematge dins

del recinte d'obra per a posterior reutilització.

A0122000  1,125 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 26,30

A0140000  1,000 h   Manobre                                                         19,52 19,52

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               45,80 0,69

TOTAL PARTIDA.............................................. 46,51

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de QUARANTA-SIS EURO con CINQUANTA-UN CÉNTIMOS.

01.02.10 m3  Enderroc paviment asfàltic                                      
Enderroc de paviment asfàltic amb martell pneumàtic i/o

màquina retroexcavadora de mida petita, bobcat o simi-

lar,  en el vial de Santiago Rusiñol i en l'àmbit afectat pel

recinte d'obra entre pantalles i rases de col·lectors i més

serveis urbans. Sector de tramuntana

A0122000  0,500 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 11,69

A0140000  0,432 h   Manobre                                                         19,52 8,43

C1101100 0,500 h   Compressor+un martell pneumàtic                   15,00 7,50

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               27,60 0,41

TOTAL PARTIDA.............................................. 28,03

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de VINT-I-VUIT EURO con TRES CÉNTIMOS.

01.02.11 ut  Desmuntatge arquetes de telèfon                                 
Desmuntatge de les tapes de les tres arquetes de

telèfon situades a l'extrem de llevant de l'actual vorera,

per tal de comprovar la instal·lació i estudiar in situ les

alternatives de desplaçament per tal de no afectar

l'àmbit d'intervenció i poder mantenir el servei. Posterior

reutilització.

A0122000  0,300 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 7,01

A0140000  0,266 h   Manobre                                                         19,52 5,19

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               12,20 0,18

TOTAL PARTIDA.............................................. 12,38

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de DOTZE EURO con TRENTA-VUIT CÉNTIMOS.

01.02.12 ut  Desmuntatge parcial embornal                                    
Desmuntatge parcial de l'actual embornal d'acer situat al

carrer de Santiago Rusiñol per tal de deixar lliure l'àmbit

d'intervenció. Manteniment de la resta d'embornals per a

desguàs de les aigües pluvials que recull el vial. Poste-

rior reutilització

A0122000  1,000 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 23,38

A0140000  0,765 h   Manobre                                                         19,52 14,93

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               38,30 0,57

TOTAL PARTIDA.............................................. 38,88

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de TRENTA-VUIT EURO con VUITANTA-VUIT CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

01.02.09 ut  Desmuntatge de guals                                            
Desmuntatge de gual per a vianants de dimensions
4,00x1,20mts de formigó prefabricat tipus T4 o similar i/o
pedra granítica. Inclús neteja i emmagatzematge dins
del recinte d'obra per a posterior reutilització.

A0122000  1,125 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 26,30

A0140000  1,000 h   Manobre                                                         19,52 19,52

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               45,80 0,69

TOTAL PARTIDA.............................................. 46,51

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS con CINQUANTA-UN CÉNTIMOS.

01.02.10 m3  Enderroc paviment asfàltic                                      
Enderroc de paviment asfàltic amb martell pneumàtic i/o
màquina retroexcavadora de mida petita, bobcat o simi-
lar,  en el vial de Santiago Rusiñol i en l'àmbit afectat pel
recinte d'obra entre pantalles i rases de col·lectors i més
serveis urbans. Sector de tramuntana

A0122000  0,500 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 11,69

A0140000  0,432 h   Manobre                                                         19,52 8,43

C1101100 0,500 h   Compressor+un martell pneumàtic                   15,00 7,50

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               27,60 0,41

TOTAL PARTIDA.............................................. 28,03

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS con TRES CÉNTIMOS.

01.02.11 ut  Desmuntatge arquetes de telèfon                                 
Desmuntatge de les tapes de les tres arquetes de
telèfon situades a l'extrem de llevant de l'actual vorera,
per tal de comprovar la instal·lació i estudiar in situ les
alternatives de desplaçament per tal de no afectar
l'àmbit d'intervenció i poder mantenir el servei. Posterior
reutilització.

A0122000  0,300 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 7,01

A0140000  0,266 h   Manobre                                                         19,52 5,19

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               12,20 0,18

TOTAL PARTIDA.............................................. 12,38

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de DOTZE EUROS con TRENTA-VUIT CÉNTIMOS.

01.02.12 ut  Desmuntatge parcial embornal                                    
Desmuntatge parcial de l'actual embornal d'acer situat al
carrer de Santiago Rusiñol per tal de deixar lliure l'àmbit
d'intervenció. Manteniment de la resta d'embornals per a
desguàs de les aigües pluvials que recull el vial. Poste-
rior reutilització

A0122000  1,000 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 23,38

A0140000  0,765 h   Manobre                                                         19,52 14,93

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               38,30 0,57

TOTAL PARTIDA.............................................. 38,88

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS con VUITANTA-VUIT CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

01.02.13 ut  Desmuntatge tapes pous de registre de col·lectors               
Desmuntatge de tapes de pous de registre dels col·lec-

tors generals d'aigües residuals que circulen pels eixos

dels carrers Santiago Rusiñol i Enric Granados a fi de

comprovar les seves dimensions, profunditat i punts de

connexió de la xarxa d'aigües residuals que actualment

circula per l'interior del jaciment i a una cota mitjana de

-2,50mts.

A0122000  0,300 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 7,01

A0140000  0,266 h   Manobre                                                         19,52 5,19

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               12,20 0,18

TOTAL PARTIDA.............................................. 12,38

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de DOTZE EURO con TRENTA-VUIT CÉNTIMOS.

01.02.14 ml  Desmuntatge col·lectors aigües residuals                        
Desmuntatge per a futur trasllat de trams de la xarxa de

col·lectors d'aigües residuals tant dels sanitaris de "La

Caixa" com els sanitaris ubicats a l'edifici d'accés al Mu-

seu que circulen per l'interior del jaciment i adossats a

l'intradós de les pantalles actuals i per l'extradós en el

sector de migdia.

(107,38ml x 0,016m² x 3,1416 =  5,27m³)

A0122000  0,100 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 2,34

A0140000  0,068 h   Manobre                                                         19,52 1,33

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               3,70 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,73

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de TRES EURO con SETANTA-TRES CÉNTIMOS.

01.02.15 ut  Càrrega manual i/o màquina sobre camió 10/12Tn d'elements
divers
Càrrega manual o a màquina sobre camió 10/12Tn, de

diversos elements de mobiliari urbà i altres per a em-

magatzemar al magatzem municipal i posterior reutilitza-

ció, tot restituint l'espai urbà al seu estat inicial

A0122000  0,193 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 4,51

A0140000  0,160 h   Manobre                                                         19,52 3,12

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               7,60 0,11

TOTAL PARTIDA.............................................. 7,74

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de SET EURO con SETANTA-QUATRE CÉNTIMOS.

01.02.16 m3  Càrrega manual i/o màquina de runa sobre camió 10/12Tn          
Càrrega manual o a màquina de runa sobre camió de

10/15Tn o contenidor 6/8/10m³. Inclús esponjament.

Nombre de contenidors: 410,02m³/10 m³ (contenidor) =

41 contenidors

A0122000  0,200 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 4,68

C1316100 0,314 h   Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t                44,00 13,82

A0140000  0,160 h   Manobre                                                         19,52 3,12

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               21,60 0,32

TOTAL PARTIDA.............................................. 21,94

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de VINT-I-UNA EURO con NORANTA-QUATRE CÉNTIMOS.

01.02.17 m3  Transport de runa a l'abocador amb camió 10/12Tn                
Transport de runa a l'abocador municipal autoritzat amb

camió de 10TN per a contenidors de 6/8/10m³. Inclús

esponjament.

C1501700 0,560 h   Camió transp.7 t                                                31,00 17,36

TOTAL PARTIDA.............................................. 17,36

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de DISSET EURO con TRENTA-SIS CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

01.02.13 ut  Desmuntatge tapes pous de registre de col·lectors               
Desmuntatge de tapes de pous de registre dels col·lec-
tors generals d'aigües residuals que circulen pels eixos
dels carrers Santiago Rusiñol i Enric Granados a fi de
comprovar les seves dimensions, profunditat i punts de
connexió de la xarxa d'aigües residuals que actualment
circula per l'interior del jaciment i a una cota mitjana de
-2,50mts.

A0122000  0,300 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 7,01

A0140000  0,266 h   Manobre                                                         19,52 5,19

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               12,20 0,18

TOTAL PARTIDA.............................................. 12,38

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de DOTZE EUROS con TRENTA-VUIT CÉNTIMOS.

01.02.14 ml  Desmuntatge col·lectors aigües residuals                        
Desmuntatge per a futur trasllat de trams de la xarxa de
col·lectors d'aigües residuals tant dels sanitaris de "La
Caixa" com els sanitaris ubicats a l'edifici d'accés al Mu-
seu que circulen per l'interior del jaciment i adossats a
l'intradós de les pantalles actuals i per l'extradós en el
sector de migdia.
(107,38ml x 0,016m² x 3,1416 =  5,27m³)

A0122000  0,100 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 2,34

A0140000  0,068 h   Manobre                                                         19,52 1,33

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               3,70 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,73

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de TRES EUROS con SETANTA-TRES CÉNTIMOS.

01.02.15 ut  Càrrega manual i/o màquina sobre camió 10/12Tn d'elements
divers
Càrrega manual o a màquina sobre camió 10/12Tn, de
diversos elements de mobiliari urbà i altres per a em-
magatzemar al magatzem municipal i posterior reutilitza-
ció, tot restituint l'espai urbà al seu estat inicial

A0122000  0,193 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 4,51

A0140000  0,160 h   Manobre                                                         19,52 3,12

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               7,60 0,11

TOTAL PARTIDA.............................................. 7,74

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de SET EUROS con SETANTA-QUATRE CÉNTIMOS.

01.02.16 m3  Càrrega manual i/o màquina de runa sobre camió 10/12Tn          
Càrrega manual o a màquina de runa sobre camió de
10/15Tn o contenidor 6/8/10m³. Inclús esponjament.
Nombre de contenidors: 410,02m³/10 m³ (contenidor) =
41 contenidors

A0122000  0,200 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 4,68

C1316100 0,314 h   Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t                44,00 13,82

A0140000  0,160 h   Manobre                                                         19,52 3,12

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               21,60 0,32

TOTAL PARTIDA.............................................. 21,94

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de VINT-I-UNA EUROS con NORANTA-QUATRE CÉNTIMOS.

01.02.17 m3  Transport de runa a l'abocador amb camió 10/12Tn                
Transport de runa a l'abocador municipal autoritzat amb
camió de 10TN per a contenidors de 6/8/10m³. Inclús
esponjament.

C1501700 0,560 h   Camió transp.7 t                                                31,00 17,36

TOTAL PARTIDA.............................................. 17,36

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de DISSET EUROS con TRENTA-SIS CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

SUBCAPITOL 01.03  FASE II EXCAVACIÓ I MOVIMENT DE TERRES. SERVEIS
URBANS          
01.03.01 m3  Moviment de terres per obertura de rases col·lectors preexistent

Moviment de terres  per a rases amb mitjans manuals

i/o mecànics,  a base de màquina petita tipus bobcat o

similar per obertura de rases per on circulen els col·lec-

tors d'aigües residuals provinents de l'interior del jaci-

ment i del local "La Caixa". Inclús verificar les conne-

xions als col·lectors de la xarxa pública amb la situació

del seu nivell topogràfic. Rases de dimensions

0,80x3,00m i longitud segons plànols de projecte

A0122000  0,288 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 6,73

A0140000  0,272 h   Manobre                                                         19,52 5,31

C13161E0 0,200 h   Minicarregadora s/pneumàtics

2-5,9t,+acces.retroexcavador a=40-6

47,60 9,52

A%AUX00250 2,500 %   Mitjans auxiliars                                               12,00 0,30

TOTAL PARTIDA.............................................. 21,86

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de VINT-I-UNA EURO con VUITANTA-SIS CÉNTIMOS.

01.03.02 m3  Moviment de terres per obertures de rases serveis urbans        
Moviment de terres amb mitjans manuals i mecànics a

base de màquina petita tipus bobcat o similar per ober-

tura de rases per on circulen els serveis urbans tant en

el carrer Santiago Rusiñol com al carrer Enric Granados.

Rases de dimensions 0,60x0,80m com a màxim i longi-

tud segons plànols de projecte

A0122000  0,288 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 6,73

A0140000  0,272 h   Manobre                                                         19,52 5,31

C13161E0 0,200 h   Minicarregadora s/pneumàtics

2-5,9t,+acces.retroexcavador a=40-6

47,60 9,52

A%AUX00250 2,500 %   Mitjans auxiliars                                               12,00 0,30

TOTAL PARTIDA.............................................. 21,86

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de VINT-I-UNA EURO con VUITANTA-SIS CÉNTIMOS.

01.03.03 m3  Càrrega manual i/o màquina de runa sobre camió 10/12Tn          
Càrrega manual o a màquina de runa sobre camió de

10/15TN o contenidor 6/8/10m³. Inclús esponjament.

Nombre de contenidors: 239,45m³/10 m³ (contenidor) =

24 contenidors.

A0122000  0,288 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 6,73

A0140000  0,272 h   Manobre                                                         19,52 5,31

C13161E0 0,200 h   Minicarregadora s/pneumàtics

2-5,9t,+acces.retroexcavador a=40-6

47,60 9,52

A%AUX00250 2,500 %   Mitjans auxiliars                                               12,00 0,30

TOTAL PARTIDA.............................................. 21,86

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de VINT-I-UNA EURO con VUITANTA-SIS CÉNTIMOS.

01.03.04 m3  Transport de runa a l'abocador amb camió 10/12Tn                
Transport de runa a l'abocador municipal autoritzat amb

camió de 10TN per a contenidors de 6/8/10m³. Inclús

esponjament.

C1501700 0,560 h   Camió transp.7 t                                                31,00 17,36

TOTAL PARTIDA.............................................. 17,36

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de DISSET EURO con TRENTA-SIS CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

SUBCAPITOL 01.03  FASE II EXCAVACIÓ I MOVIMENT DE TERRES. SERVEIS
URBANS          
01.03.01 m3  Moviment de terres per obertura de rases col·lectors preexistent

Moviment de terres  per a rases amb mitjans manuals
i/o mecànics,  a base de màquina petita tipus bobcat o
similar per obertura de rases per on circulen els col·lec-
tors d'aigües residuals provinents de l'interior del jaci-
ment i del local "La Caixa". Inclús verificar les conne-
xions als col·lectors de la xarxa pública amb la situació
del seu nivell topogràfic. Rases de dimensions
0,80x3,00m i longitud segons plànols de projecte

A0122000  0,288 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 6,73

A0140000  0,272 h   Manobre                                                         19,52 5,31

C13161E0 0,200 h   Minicarregadora s/pneumàtics
2-5,9t,+acces.retroexcavador a=40-6

47,60 9,52

A%AUX00250 2,500 %   Mitjans auxiliars                                               12,00 0,30

TOTAL PARTIDA.............................................. 21,86

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de VINT-I-UNA EUROS con VUITANTA-SIS CÉNTIMOS.

01.03.02 m3  Moviment de terres per obertures de rases serveis urbans        
Moviment de terres amb mitjans manuals i mecànics a
base de màquina petita tipus bobcat o similar per ober-
tura de rases per on circulen els serveis urbans tant en
el carrer Santiago Rusiñol com al carrer Enric Granados.
Rases de dimensions 0,60x0,80m com a màxim i longi-
tud segons plànols de projecte

A0122000  0,288 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 6,73

A0140000  0,272 h   Manobre                                                         19,52 5,31

C13161E0 0,200 h   Minicarregadora s/pneumàtics
2-5,9t,+acces.retroexcavador a=40-6

47,60 9,52

A%AUX00250 2,500 %   Mitjans auxiliars                                               12,00 0,30

TOTAL PARTIDA.............................................. 21,86

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de VINT-I-UNA EUROS con VUITANTA-SIS CÉNTIMOS.

01.03.03 m3  Càrrega manual i/o màquina de runa sobre camió 10/12Tn          
Càrrega manual o a màquina de runa sobre camió de
10/15TN o contenidor 6/8/10m³. Inclús esponjament.
Nombre de contenidors: 239,45m³/10 m³ (contenidor) =
24 contenidors.

A0122000  0,288 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 6,73

A0140000  0,272 h   Manobre                                                         19,52 5,31

C13161E0 0,200 h   Minicarregadora s/pneumàtics
2-5,9t,+acces.retroexcavador a=40-6

47,60 9,52

A%AUX00250 2,500 %   Mitjans auxiliars                                               12,00 0,30

TOTAL PARTIDA.............................................. 21,86

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de VINT-I-UNA EUROS con VUITANTA-SIS CÉNTIMOS.

01.03.04 m3  Transport de runa a l'abocador amb camió 10/12Tn                
Transport de runa a l'abocador municipal autoritzat amb
camió de 10TN per a contenidors de 6/8/10m³. Inclús
esponjament.

C1501700 0,560 h   Camió transp.7 t                                                31,00 17,36

TOTAL PARTIDA.............................................. 17,36

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de DISSET EUROS con TRENTA-SIS CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

SUBCAPITOL 01.04  FASE III MODIFICACIÓ I DESPLAÇAMENT DE SERVEIS
URBANS AFECTATS  
01.04.01 ml  Modificació i trasllat serveis urbans afectats: clavegueram, aig

Subministrament i col·locació de material per a modifi-

cació i trasllat dels serveis urbans, tals com xarxa de cla-

vegueram, aigua, electricitat, gas i telecomunicacions,

etc. que circulen a eix del carrer Santiago Rusiñol i que

queden afectats per l'àmbit d'intervenció de l'obra que

completarà l'edifici octogonal i en el sector de tramunta-

na. Trasllat del col·lector actual de diàmetre 400mm,  al-

tre de nou i en funció del seu estat, tot ressituant-lo de

forma paral·lela al recorregut actual, però fora de l'àmbit

d'intervenció, Connecció a nous pous per a resoldre els

canvis de gir i unions provocats pel desplaçament de la

xarxa.

A0122000  0,092 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 2,15

A012J000  0,050 h   Oficial 1a lampista                                             24,16 1,21

A013J000  0,068 h   Ajudant lampista                                                20,73 1,41

A0140000  0,303 h   Manobre                                                         19,52 5,91

KD757514 0,500 m   Clavegueró form.encadellat

D=30cm,int.1:4,solera 10cm,rebl.1/2tu

45,64 22,82

A%AUX00250 2,500 %   Mitjans auxiliars                                               10,70 0,27

TOTAL PARTIDA.............................................. 33,77

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de TRENTA-TRES EURO con SETANTA-SET CÉNTIMOS.

01.04.02 ut  Subministrament i col·locació pous de registre prefabricats     
Subministrament i col·locació de pous de registre prefa-

bricats i/o construïts in situ per a modificació i des-

plaçament de la xarxa de col·lector d'aigües residuals

preexistent i en el tram afectat per l'àmbit d'intervenció

del sector de tramuntana al carrer Santiago Rusiñol i

migdia al carrer Enric Granados. Diàmetre de pous de

registre de 80cm i profunditat igual a l'actual

(3,00-4,00mts). Inclús subministrament i col·locació

d'escala d'accés per a neteja i manteniment i tapa de re-

gistre normalitzada.

A0122000  0,010 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 0,23

A0140000  0,013 h   Manobre                                                         19,52 0,25

BDD15090 1,000 m   Peça form.p/pou circ.D=80cm,pref.                    33,00 33,00

C1313330 0,101 h   Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t                49,90 5,04

B0710250  0,034 t   Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 x  1,05 29,51 1,05

BDDZ3180 1,000 u   Bastiment+tapa p/pou reg.,fosa grisa

D80cm,165kg                

79,24 79,24

BDDZ51B0 1,000 u   Graó p/pou reg.acer

galv.,300x400x300mm,D=25mm                  

4,83 4,83

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               0,50 0,01

B0111000  0,005 m3  Aigua                                                           1,50 0,01

B0310020  0,005 t   Sorra p/morters                                                 18,02 0,09

B0512401  0,002 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R,sacs                

103,30 0,21

B0532310  40,000 kg  Calç aèria CL 90,sacs                                           0,21 8,40

C1705600 0,070 h   Formigonera 165l                                                1,77 0,12

A%AUX001 1,000 %   Despeses auxiliars mà d'obra                            0,50 0,01

TOTAL PARTIDA.............................................. 132,49

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de CENT TRENTA-DUES EURO con QUARANTA-NOU

CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

SUBCAPITOL 01.04  FASE III MODIFICACIÓ I DESPLAÇAMENT DE SERVEIS
URBANS AFECTATS  
01.04.01 ml  Modificació i trasllat serveis urbans afectats: clavegueram, aig

Subministrament i col·locació de material per a modifi-
cació i trasllat dels serveis urbans, tals com xarxa de cla-
vegueram, aigua, electricitat, gas i telecomunicacions,
etc. que circulen a eix del carrer Santiago Rusiñol i que
queden afectats per l'àmbit d'intervenció de l'obra que
completarà l'edifici octogonal i en el sector de tramunta-
na. Trasllat del col·lector actual de diàmetre 400mm,  al-
tre de nou i en funció del seu estat, tot ressituant-lo de
forma paral·lela al recorregut actual, però fora de l'àmbit
d'intervenció, Connecció a nous pous per a resoldre els
canvis de gir i unions provocats pel desplaçament de la
xarxa.

A0122000  0,092 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 2,15

A012J000  0,050 h   Oficial 1a lampista                                             24,16 1,21

A013J000  0,068 h   Ajudant lampista                                                20,73 1,41

A0140000  0,303 h   Manobre                                                         19,52 5,91

KD757514 0,500 m   Clavegueró form.encadellat
D=30cm,int.1:4,solera 10cm,rebl.1/2tu

45,64 22,82

A%AUX00250 2,500 %   Mitjans auxiliars                                               10,70 0,27

TOTAL PARTIDA.............................................. 33,77

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de TRENTA-TRES EUROS con SETANTA-SET CÉNTIMOS.

01.04.02 ut  Subministrament i col·locació pous de registre prefabricats     
Subministrament i col·locació de pous de registre prefa-
bricats i/o construïts in situ per a modificació i des-
plaçament de la xarxa de col·lector d'aigües residuals
preexistent i en el tram afectat per l'àmbit d'intervenció
del sector de tramuntana al carrer Santiago Rusiñol i
migdia al carrer Enric Granados. Diàmetre de pous de
registre de 80cm i profunditat igual a l'actual
(3,00-4,00mts). Inclús subministrament i col·locació
d'escala d'accés per a neteja i manteniment i tapa de re-
gistre normalitzada.

A0122000  0,010 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 0,23

A0140000  0,013 h   Manobre                                                         19,52 0,25

BDD15090 1,000 m   Peça form.p/pou circ.D=80cm,pref.                    33,00 33,00

C1313330 0,101 h   Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t                49,90 5,04

B0710250  0,034 t   Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 x  1,05 29,51 1,05

BDDZ3180 1,000 u   Bastiment+tapa p/pou reg.,fosa grisa
D80cm,165kg                

79,24 79,24

BDDZ51B0 1,000 u   Graó p/pou reg.acer
galv.,300x400x300mm,D=25mm                  

4,83 4,83

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               0,50 0,01

B0111000  0,005 m3  Aigua                                                           1,50 0,01

B0310020  0,005 t   Sorra p/morters                                                 18,02 0,09

B0512401  0,002 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L
32,5R,sacs                

103,30 0,21

B0532310  40,000 kg  Calç aèria CL 90,sacs                                           0,21 8,40

C1705600 0,070 h   Formigonera 165l                                                1,77 0,12

A%AUX001 1,000 %   Despeses auxiliars mà d'obra                            0,50 0,01

TOTAL PARTIDA.............................................. 132,49

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de CENT TRENTA-DUES EUROS con QUARANTA-NOU
CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

01.04.03 ml  Nous col·lectors per evacuació d'aigües residuals 250/300mm     
Subministrament i col·locació de nous col·lectors per

evacuació de les aigües residuals dels sanitaris de "La

Caixa" i els del propi equipament, per l'exterior del jaci-

ment i també del nou àmbit d'intervenció que completarà

l'edifici octogonal. Col·lectors de PVC de diàmetre

250/300mm, inclús peces especials d'unió, ancoratges,

canvi de gir, etc. Col·locació sobre llit de sorra a l'interior

de les rases executades amb anterioritat. El nou col·lec-

tor del sanitari de l'equipament caldrà connectar-lo al

col·lector general situat a l'eix del carrer Santiago Rusi-

ñol. El nou col·lector de "La Caixa" caldrà connectar-lo al

col·lector general situat a l'eix del carrer Enric Granados.

A0127000  0,209 h   Oficial 1a col·locador                                          23,38 4,89

A0137000  0,101 h   Ajudant col·locador                                             20,76 2,10

BD7FR510 1,000 m   Tub PVC-U paret massissa,sanejament

s/pressió,DN=250mm,SN4,p/uni

8,00 8,00

BDW3B700 1,000 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm           1,00 1,00

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               7,00 0,11

TOTAL PARTIDA.............................................. 16,10

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de SETZE EURO con DEU CÉNTIMOS.

01.04.04 ut  Subministrament i col·locació d'arquetes prefabricades per serve
Formació d'arquetes prefabricades o construïdes "in si-

tu", per a pas d'instal·lacions de serveis urbans, de di-

mensions 0,45x0,45mx0,60/0,80m, tals com aigua, elec-

tricitat, enllumenat, telecomunicacions, etc. fora de

l'àmbit d'intervenció de l'àrea afectada pel jaciment ar-

queològic, per a trasllat de les instal·lacions actuals i/o

noves en el cas que sigui necessari, a fi de mantenir les

instal·lacions afectades en servei i de forma definitiva.

A0122000  1,991 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 46,55

A0140000  0,842 h   Manobre                                                         19,52 16,44

B0111000  0,002 m3  Aigua                                                           1,50 0,00

B0512401  0,004 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R,sacs                

103,30 0,41

B064300C 0,081 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment      58,39 4,73

B0F1D2A1 63,950 u   Maó

calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria

I,HD,UNE-EN 771-1  

0,18 11,51

BD3Z2776 1,000 u   Tapa pref.form.arm.,70x70x6cm                          23,95 23,95

D070A4D1 0,072 m3  Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,calç,sorra ,20

154,31 11,11

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               63,00 0,95

TOTAL PARTIDA.............................................. 115,65

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de CENT QUINZE EURO con SEIXANTA-CINC CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

01.04.03 ml  Nous col·lectors per evacuació d'aigües residuals 250/300mm     
Subministrament i col·locació de nous col·lectors per
evacuació de les aigües residuals dels sanitaris de "La
Caixa" i els del propi equipament, per l'exterior del jaci-
ment i també del nou àmbit d'intervenció que completarà
l'edifici octogonal. Col·lectors de PVC de diàmetre
250/300mm, inclús peces especials d'unió, ancoratges,
canvi de gir, etc. Col·locació sobre llit de sorra a l'interior
de les rases executades amb anterioritat. El nou col·lec-
tor del sanitari de l'equipament caldrà connectar-lo al
col·lector general situat a l'eix del carrer Santiago Rusi-
ñol. El nou col·lector de "La Caixa" caldrà connectar-lo al
col·lector general situat a l'eix del carrer Enric Granados.

A0127000  0,209 h   Oficial 1a col·locador                                          23,38 4,89

A0137000  0,101 h   Ajudant col·locador                                             20,76 2,10

BD7FR510 1,000 m   Tub PVC-U paret massissa,sanejament
s/pressió,DN=250mm,SN4,p/uni

8,00 8,00

BDW3B700 1,000 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm           1,00 1,00

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               7,00 0,11

TOTAL PARTIDA.............................................. 16,10

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de SETZE EUROS con DEU CÉNTIMOS.

01.04.04 ut  Subministrament i col·locació d'arquetes prefabricades per serve
Formació d'arquetes prefabricades o construïdes "in si-
tu", per a pas d'instal·lacions de serveis urbans, de di-
mensions 0,45x0,45mx0,60/0,80m, tals com aigua, elec-
tricitat, enllumenat, telecomunicacions, etc. fora de
l'àmbit d'intervenció de l'àrea afectada pel jaciment ar-
queològic, per a trasllat de les instal·lacions actuals i/o
noves en el cas que sigui necessari, a fi de mantenir les
instal·lacions afectades en servei i de forma definitiva.

A0122000  1,991 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 46,55

A0140000  0,842 h   Manobre                                                         19,52 16,44

B0111000  0,002 m3  Aigua                                                           1,50 0,00

B0512401  0,004 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L
32,5R,sacs                

103,30 0,41

B064300C 0,081 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment      58,39 4,73

B0F1D2A1 63,950 u   Maó
calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1  

0,18 11,51

BD3Z2776 1,000 u   Tapa pref.form.arm.,70x70x6cm                          23,95 23,95

D070A4D1 0,072 m3  Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,calç,sorra ,20

154,31 11,11

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               63,00 0,95

TOTAL PARTIDA.............................................. 115,65

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de CENT QUINZE EUROS con SEIXANTA-CINC CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

SUBCAPITOL 01.05  EI GESTIÓ DE RESIDUS                                            
01.05.01 ut  Gestió de residus                                               

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classifica-

ció dels mateixos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin

materials ceràmics, formigó, fusta, vidre, fibrociment,

acer, terres, entre altres, per tal de transportar en poste-

rioritat a l'abocador municipal autoritzat. 1% aprox. sobre

el pressupost de l'etapa I, lot I TREBALLS PREVIS I AU-

XILIARS.

A0122000  21,782 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 509,26

A0140000  10,550 h   Manobre                                                         19,52 205,94

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               715,20 10,73

TOTAL PARTIDA.............................................. 725,93

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de SET-CENTES VINT-I-CINC EURO con NORANTA-TRES

CÉNTIMOS.

SUBCAPITOL 01.06  EI SEGURETAT I SALUT                                            
01.06.01     Seguretat i salut                                               

A0122000  10,002 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 233,85

A0140000  19,364 h   Manobre                                                         19,52 377,99

SPC          1,000 un  Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva   179,70 179,70

EPI          1,000 un  Conjunt d'equips de protecció individual           167,78 167,78

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               959,30 14,39

TOTAL PARTIDA.............................................. 973,71

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de NOU-CENTES SETANTA-TRES EURO con SETANTA-UN

CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

SUBCAPITOL 01.05  EI GESTIÓ DE RESIDUS                                            
01.05.01 ut  Gestió de residus                                               

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classifica-
ció dels mateixos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin
materials ceràmics, formigó, fusta, vidre, fibrociment,
acer, terres, entre altres, per tal de transportar en poste-
rioritat a l'abocador municipal autoritzat. 1% aprox. sobre
el pressupost de l'etapa I, lot I TREBALLS PREVIS I AU-
XILIARS.

A0122000  21,782 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 509,26

A0140000  10,550 h   Manobre                                                         19,52 205,94

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               715,20 10,73

TOTAL PARTIDA.............................................. 725,93

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de SET-CENTES VINT-I-CINC EUROS con NORANTA-TRES
CÉNTIMOS.

SUBCAPITOL 01.06  EI SEGURETAT I SALUT                                            
01.06.01     Seguretat i salut                                               

A0122000  10,002 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 233,85

A0140000  19,364 h   Manobre                                                         19,52 377,99

SPC          1,000 un  Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva   179,70 179,70

EPI          1,000 un  Conjunt d'equips de protecció individual           167,78 167,78

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               959,30 14,39

TOTAL PARTIDA.............................................. 973,71

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de NOU-CENTES SETANTA-TRES EUROS con SETANTA-UN
CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

CAPITOL 02  ETAPA II LOT II PANTALLES DELIMITACIÓ EXTERIOR RESTES
ARQUEOL   
SUBCAPITOL 02.01  FASE IV PANTALLES FORMIGÓ ARMAT.
INFRAESTRUCTURA I PROTECCIÓ    
02.01.01 m2  Construcció de pantalla perimetral de formigó armat. Control de 

Construcció de nova pantalla perimetral de formigó de

central, armat d'un gruix 0,50m, una alçada 11mts apro-

ximadament, i una longitud total de 62,50ml, executada

amb trams de 2,00mts d'amplada com a màxim, i en

funció de la màquina bivalva utilitzada. Pantalla disposa-

da en geometria de costats formant un octògon

concèntric a l'octògon de l'edifici romà. Pantalla armada

amb una quantía de 90kg/m² i formigó d'alta resistència i

d'acord amb les característiques tècniques, segons

plànols de projecte i càlcul. Construcció de muret guia

per executar les pantalles, inclús la retirada del mateix a

l'abocador municipal autoritzat. Execució de l'actuació te-

nint en compte el condicionant de les preexistències

dels murs històrics que completaran l'edifici octogonal,

a fi de no malmetre les restes arqueològiques romanes.

Execució per fases d'acord amb els diferents trams que

composen la geometria de la nova pantalla, tenint en

compte les futures portalades que relacionaran el nou

deambulatori amb les futures ampliacions de l'equipa-

ment i per la cara exterior de la nova pantalla. Inclús dis-

posar de tots els elements de control i protecció neces-

saris per a salvaguardar el jaciment. Mà d'obra, material

i mitjans auxiliars i maquinària. Amidament equivalent a

625 m2.

A0124000  0,399 h   Oficial 1a ferrallista                                          23,38 9,33

A0134000  0,364 h   Ajudant ferrallista                                             20,76 7,56

A012Z000  0,180 h   Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada

en obra del form

23,38 4,21

A013Z000  0,580 h   Ajudant estructurista, en treballs de posada

en obra del formigó

20,76 12,04

mt07aco020l 2,000 U   Separador homologat per murs pantalla.         0,09 0,18

B0B2A000 35,007 kg  Acer b/corrugada B500S                                       x  1,05 0,81 29,77

mt08var050 0,200 kg  Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de

diàmetre.      

1,10 0,22

mt10haf010nba 0,650 m³  Formigó HA-25/F/12/IIa, fabricat en central.      72,69 47,25

mq03pae060yi 0,350 h   Maquinària per a excavació de mur pantalla

de 45 cm d'espessor i

35,94 12,58

mq06bhe010 0,040 h   Camió bomba estacionat a obra, per

bombament de formigó. Inclús 

169,73 6,79

mq07gte010c 0,125 h   Grua autopropulsada de braç telescòpic amb

una capacitat d'eleva

66,84 8,36

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               33,10 0,50

TOTAL PARTIDA.............................................. 138,79

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de CENT TRENTA-VUIT EURO con SETANTA-NOU CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

CAPITOL 02  ETAPA II LOT II MURS DELIMITACIÓ EXTERIOR RESTES
ARQUEOLÒGIQUES 
SUBCAPITOL 02.01  FASE IV MURS PREFABRICATS DE FORMIGÓ.
INFRAESTRUCTURA PROTECCIÓ 
02.01.01 m2  Murs prefabricats de formigó armat. Control de qualitat         

Subministrament i col·locació de murs prefabricats de
formigó armat, realitzat amb formigó HA-40/ac/12/IIa, en
forma de "L" de 4,00mts d'alçada i 2,40mts de base. La
secció vertical del mur de dimensions i geometria varia-
ble, adequada a l'esforç a resistir, varia d'un gruix a la
base de 0,76cm fins a un coronament de 28cm. Pel que
fa a la fonamentació excèntrica, té una longitud de
2,00mts, un gruix de 25cm i taló-riostra de formigó armat
executat  in-situ i per l'intradós dels murs, de dimen-
sions 40x25cm per lligar  la base de tots els mòduls
prefabricats  i pel   seu intradós. Els murs estan dispo-
sats en geometria de costats formant un octògon
concèntric a l'octògon de l'edifici romà, en mòduls de
2,00mts d'amplada en la seva majoria, a excepció dels
mòduls cantoners de mida variable. Execució de l'actua-
ció tenint en compte el condicionant de les pree-
xistències dels murs històrics que completaran l'edifici
octogonal, a fi de no malmetre les restes arqueològi-
ques romanes. Tenir en compte les futures obertures de
la FASE II, que connectaran el deambulatori amb la nova
ampliació amb espais al servei dels usos del museu.
Elaboració de murs prefabricats al taller industrial, i
muntatge i col·locació en obra. Inclús grua autopropul-
sada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de
80T i 27mts d'alçada màxima de treball. (Veure plànols
de detalls d'especejament dels mòduls del murs prefa-
bricats). Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

A0124000  0,684 h   Oficial 1a ferrallista                                          23,38 15,99

A0134000  0,636 h   Ajudant ferrallista                                             20,76 13,20

A012Z000  0,321 h   Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada
en obra del form

23,38 7,50

A013Z000  1,001 h   Ajudant estructurista, en treballs de posada
en obra del formigó

20,76 20,78

mt07aco020l 3,446 U   Separador homologat per murs pantalla.         0,09 0,31

B0B2A000 59,880 kg  Acer b/corrugada B500S                                       x  1,05 0,81 50,93

mt08var050 0,360 kg  Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de
diàmetre.      

1,10 0,40

mt10haf010nba 1,140 m³  Formigó HA-25/F/12/IIa, fabricat en central.      72,69 82,87

mq03pae060yi 0,620 h   Maquinària per a excavació de mur pantalla
de 45 cm d'espessor i

35,94 22,28

mq06bhe010 0,060 h   Camió bomba estacionat a obra, per
bombament de formigó. Inclús 

169,73 10,18

mq07gte010c 0,220 h   Grua autopropulsada de braç telescòpic amb
una capacitat d'eleva

66,84 14,70

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               57,50 0,86

TOTAL PARTIDA.............................................. 240,00

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de DUES-CENTES QUARANTA EUROS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

02.01.02 m2  Construcció de biga de coronació per a riostrament de pantalles.
Construcció de biga de coronació amb formigó de cen-

tral, armat amb característiques i quantíes iguals a les

pantalles i per tal de riostrar per la part superior les pan-

talles executades i en tota la seva longitud. Dimensions

0,60m x 62,50ml x 0,50m. Mà d'obra, material i mitjans

auxiliars i maquinària.

Amidament equivalent a 37,50 m2.

A0123000  0,011 h   Oficial 1a encofrador                                           23,38 0,26

A0133000  0,010 h   Ajudant encofrador                                              20,76 0,21

A0124000  0,010 h   Oficial 1a ferrallista                                          23,38 0,23

A0134000  0,010 h   Ajudant ferrallista                                             20,76 0,21

A012Z000  0,010 h   Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada

en obra del form

23,38 0,23

A013Z000  0,010 h   Ajudant estructurista, en treballs de posada

en obra del formigó

20,76 0,21

mt07aco010c 15,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial amb

acer en barres corru

0,81 12,15

mt08var050 0,200 kg  Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de

diàmetre.      

1,10 0,22

mt10haf010nba 0,370 m³  Formigó HA-25/F/12/IIa, fabricat en central.      72,69 26,90

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               1,40 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................. 40,64

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de QUARANTA EURO con SEIXANTA-QUATRE CÉNTIMOS.

02.01.03 m2  Infraestructura-coberta provisional protecció àmbit excavació no
Construcció de coberta provisional de protecció en

l'àmbit del nou jaciment a excavar,  per tal de protegir

l'àmbit de la nova excavació de les inclemències meteo-

rològiques i d'acord amb els plànols de projecte. Ins-

tal·lació d'estructura de mecanotub  com a suport  de co-

berta lleugera a base de estructura de jàsseres de me-

canotub i planxes d'acer en formació de les vessants de

coberta a dues aigües. Alçada lliure 4,5mts. Elements i

peces especials. Senyalització diürna i nocturna. La pre-

visió de la permanència de l'estructura en obra es quan-

tifica en 3 mesos com a màxim.

A012M000 0,952 h   Oficial 1a muntador                                             24,16 23,00

A013M000 0,449 h   Ajudant muntador                                                20,76 9,32

cobmecanotub 1,000 m2  Lloguer.3 mesos cob. al + estructura

mecanotub                  

28,62 28,62

C1501700 0,072 h   Camió transp.7 t                                                31,00 2,23

plamunt      1,000 ut  Repercusió pla de muntatge                               1,80 1,80

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               32,30 0,48

TOTAL PARTIDA.............................................. 65,45

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de SEIXANTA-CINC EURO con QUARANTA-CINC CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

02.01.02 m2  Capa de formigó de neteja i anivellació fonaments murs prefabric
Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fona-
mentació dels murs prefabricats, de 10 cm d'espessor,
de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament
des de camió, en el fons de l'excavació prèviament realit-
zada.

A0123000  0,004 h   Oficial 1a encofrador                                           23,38 0,09

A0133000  0,004 h   Ajudant encofrador                                              20,76 0,08

A0124000  0,004 h   Oficial 1a ferrallista                                          23,38 0,09

A0134000  0,004 h   Ajudant ferrallista                                             20,76 0,08

A012Z000  0,004 h   Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada
en obra del form

23,38 0,09

A013Z000  0,004 h   Ajudant estructurista, en treballs de posada
en obra del formigó

20,76 0,08

mt07aco010c 3,210 kg  Ferralla elaborada en taller industrial amb
acer en barres corru

0,81 2,60

mt08var050 0,050 kg  Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de
diàmetre.      

1,10 0,06

mt10haf010nba 0,080 m³  Formigó HA-25/F/12/IIa, fabricat en central.      72,69 5,82

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               0,50 0,01

TOTAL PARTIDA.............................................. 9,00

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de NOU EUROS.

02.01.03 m2  Infraestructura-coberta provisional protecció àmbit excavació no
Construcció de coberta provisional de protecció en
l'àmbit del nou jaciment a excavar,  per tal de protegir
l'àmbit de la nova excavació de les inclemències meteo-
rològiques i d'acord amb els plànols de projecte. Ins-
tal·lació d'estructura de mecanotub  com a suport  de co-
berta lleugera a base de estructura de jàsseres de me-
canotub i planxes d'acer en formació de les vessants de
coberta a dues aigües. Alçada lliure 4,5mts. Elements i
peces especials. Senyalització diürna i nocturna. La pre-
visió de la permanència de l'estructura en obra es quan-
tifica en 3 mesos com a màxim.

A012M000 0,952 h   Oficial 1a muntador                                             24,16 23,00

A013M000 0,449 h   Ajudant muntador                                                20,76 9,32

cobmecanotub 1,000 m2  Lloguer.3 mesos cob. al + estructura
mecanotub                  

28,62 28,62

C1501700 0,072 h   Camió transp.7 t                                                31,00 2,23

plamunt      1,000 ut  Repercusió pla de muntatge                               1,80 1,80

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               32,30 0,48

TOTAL PARTIDA.............................................. 65,45

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS con QUARANTA-CINC CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

SUBCAPITOL 02.02  EII GESTIÓ DE RESIDUS                                           
02.02.01 ut  Gestió de residus                                               

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classifica-

ció dels mateixos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin

materials ceràmics, formigó, fusta, vidre, fibrociment,

acer, terres, entre altres, per tal de transportar en poste-

rioritat a l'abocador municipal autoritzat. 1% aprox. sobre

el pressupost de l'etapa II, lot II PANTALLES DELIMITA-

CIÓ EXTERIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES.

A0122000  49,724 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 1.162,55

A0140000  28,000 h   Manobre                                                         19,52 546,56

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               1.709,10 25,64

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.734,75

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de MIL SET-CENTES TRENTA-QUATRE EURO con

SETANTA-CINC CÉNTIMOS.

SUBCAPITOL 02.03  EII CONTROL DE QUALITAT                                         
02.03.01 ut  Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que esta-

bleixi el programa de control de qualitat que elabori la di-

recció d'execució. Inclou la formació estadística de lots i

sèries i els assaaigs corresponents. 1,5% aprox. sobre

el pressupost de l'etapa II, lot II PANTALLES DELIMITA-

CIÓ EXTERIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES.

42           1,000                                                                     1.176,14 1.176,14

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.176,14

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de MIL CENT SETANTA-SIS EURO con CATORZE CÉNTIMOS.

SUBCAPITOL 02.04  EII SEGURETAT I SALUT                                           
02.04.01 ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en

el recinte d'obra i en el decurs de les diferents actua-

cions a executar en el temps de durada de les obres,

tals com: proteccions individuals i col·lectives, senyalit-

zació provisional, instal·lacions d'evacuació, instal·lació

contra incendis i equipaments, sanitaris i altres. 2%

aprox. sobre el pressupost de l'etapa II, lot II PANTALLES

DELIMITACIÓ EXTERIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES.

A0122000  22,000 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 514,36

A0140000  65,845 h   Manobre                                                         19,52 1.285,29

SPC          1,400 un  Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva   179,70 251,58

EPI          1,400 un  Conjunt d'equips de protecció individual           167,78 234,89

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               2.286,10 34,29

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.320,41

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de DUES MIL TRES-CENTES VINT EURO con QUARANTA-UN

CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

SUBCAPITOL 02.02  EII GESTIÓ DE RESIDUS                                           
02.02.01 ut  Gestió de residus                                               

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classifica-
ció dels mateixos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin
materials ceràmics, formigó, fusta, vidre, fibrociment,
acer, terres, entre altres, per tal de transportar en poste-
rioritat a l'abocador municipal autoritzat. 1% aprox. sobre
el pressupost de l'etapa II, lot II PANTALLES DELIMITA-
CIÓ EXTERIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES.

A0122000  49,724 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 1.162,55

A0140000  28,000 h   Manobre                                                         19,52 546,56

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               1.709,10 25,64

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.734,75

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de MIL SET-CENTES TRENTA-QUATRE EUROS con
SETANTA-CINC CÉNTIMOS.

SUBCAPITOL 02.03  EII CONTROL DE QUALITAT                                         
02.03.01 ut  Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que esta-
bleixi el programa de control de qualitat que elabori la di-
recció d'execució. Inclou la formació estadística de lots i
sèries i els assaaigs corresponents. 1,5% aprox. sobre
el pressupost de l'etapa II, lot II PANTALLES DELIMITA-
CIÓ EXTERIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES.

42           1,000                                                                     1.176,14 1.176,14

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.176,14

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de MIL CENT SETANTA-SIS EUROS con CATORZE
CÉNTIMOS.

SUBCAPITOL 02.04  EII SEGURETAT I SALUT                                           
02.04.01 ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en
el recinte d'obra i en el decurs de les diferents actua-
cions a executar en el temps de durada de les obres,
tals com: proteccions individuals i col·lectives, senyalit-
zació provisional, instal·lacions d'evacuació, instal·lació
contra incendis i equipaments, sanitaris i altres. 2%
aprox. sobre el pressupost de l'etapa II, lot II PANTALLES
DELIMITACIÓ EXTERIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES.

A0122000  22,000 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 514,36

A0140000  65,845 h   Manobre                                                         19,52 1.285,29

SPC          1,400 un  Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva   179,70 251,58

EPI          1,400 un  Conjunt d'equips de protecció individual           167,78 234,89

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               2.286,10 34,29

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.320,41

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de DUES MIL TRES-CENTES VINT EUROS con
QUARANTA-UN CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

CAPITOL 03  ETAPA III LOT III PROSPECCIÓ, EXPLORAC FÍSICA I RECERCA
ARQUEOL 
SUBCAPITOL 03.01  FASE V EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA EN EXTENSIÓ              
03.01.01     Excavació de terres en extensió jaciment arqueològic (280,78m²) 

Excavació en extensió en l'àmbit a excavar amb mitjans

mecànics (maquinària petita tipus bobcat o similar) i

manuals de terres i en l'àmbit definit entre les  pantalles

actual i nova, per a completar l'edifici octogonal romà.

Excavació en extensió i en una alçada de 5,00mts com a

màxim. Control i seguiment arqueològic. Mà d'obra, ma-

terial i mitjans auxiliars i maquinària

A0122000  0,287 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 6,71

A0140000  0,263 h   Manobre                                                         19,52 5,13

C13161E0 0,200 h   Minicarregadora s/pneumàtics

2-5,9t,+acces.retroexcavador a=40-6

47,60 9,52

A%AUX00250 2,500 %   Mitjans auxiliars                                               11,80 0,30

TOTAL PARTIDA.............................................. 21,66

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de VINT-I-UNA EURO con SEIXANTA-SIS CÉNTIMOS.

03.01.02     Càrrega manual i/o màquina de runa sobre camió 10/12Tn          
Càrrega manual i/o mecànica de terres provinents de

l'excavació sobre contenidor d'1m³ o contenidors entre

6/10m³. Utilització de màquina petita tipus bobcat o simi-

lar i altra de complementària tipus giratòria de 3/5Tnper

a desplaçament de les càrregues per a l'interior de

l'obra i/o sobre camió de 10/18Tn per a posterior trans-

port a l'abocador.

Amidament: 1.263,54m³

Nombre de contenidors (10m³): 1.263,54m³/ 10m³ = 126

contenidors de 10m³

Nombre de contenidors (1m³): 1.263,54m³/ 1m³ = 1.264

big bags d'1m³.

Rendiment: 1.263,54m³ / 6m³/h càrrega

A0122000  0,121 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 2,83

A0140000  0,124 h   Manobre                                                         19,52 2,42

C13161E0 0,060 h   Minicarregadora s/pneumàtics

2-5,9t,+acces.retroexcavador a=40-6

47,60 2,86

A%AUX00250 2,500 %   Mitjans auxiliars                                               5,30 0,13

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,24

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de VUIT EURO con VINT-I-QUATRE CÉNTIMOS.

03.01.03     Transport de runa a l'abocador amb camió 10/12Tn                
Càrrega de contenidor sobre camió i transport a l'aboca-

dor municipal autoritzat amb camió tipus banyera de

10/12Tn .

Amidament: 126 uts/camió (1.263,54m³).

Rendiment:: 126 uts (càrregues i viatges anar i tornar) x

3h/ut

C1501700 0,484 h   Camió transp.7 t                                                31,00 15,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 15,00

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de QUINZE EURO.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

CAPITOL 03  ETAPA III LOT III PROSPECCIÓ, EXPLORAC FÍSICA I RECERCA
ARQUEOL 
SUBCAPITOL 03.01  FASE V EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA EN EXTENSIÓ              
03.01.01     Excavació de terres en extensió jaciment arqueològic            

Excavació de terres en extensió amb mitjans manuals i
mecànics (maquinària petita tipus bobcat o similar) en
l'àmbit definit entre la pantalla preexistent de delimitació
del museu fins els límits de la nova fonamentació dels
murs prefabricats perimetrals. Excavació en extensió i
en una alçada de 4,72mts aproximadament. Control i
seguiment arqueològic. Mà d'obra, material, mitjans au-
xiliars i maquinària de suport a base de màquina petita i
giratòria.

A0122000  0,287 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 6,71

A0140000  0,263 h   Manobre                                                         19,52 5,13

C13161E0 0,200 h   Minicarregadora s/pneumàtics
2-5,9t,+acces.retroexcavador a=40-6

47,60 9,52

A%AUX00250 2,500 %   Mitjans auxiliars                                               11,80 0,30

TOTAL PARTIDA.............................................. 21,66

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de VINT-I-UNA EUROS con SEIXANTA-SIS CÉNTIMOS.

03.01.02     Càrrega manual i/o màquina de runa sobre camió 10/12Tn          
Càrrega manual i/o mecànica de terres provinents de
l'excavació sobre contenidor/patera (entre 5-9m³ per pa-
tera en funció del tipus). Utilització de màquina petita ti-
pus bobcat o similar i altra de complementària tipus gi-
ratòria de 3/5Tn per extracció de terres i  desplaçament
de les  terres per a l'interior de l'obra i/o sobre camió de
10/12Tn per a posterior transport a l'abocador.

Amidament: 1.876,80m³

Nombre de contenidors (9m³): 1.876,80m³/ 9m³ = 209
contenidors de 9m³

Rendiment: 1.876,80m³ / 6m³/h càrrega

A0122000  0,121 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 2,83

A0140000  0,124 h   Manobre                                                         19,52 2,42

C13161E0 0,060 h   Minicarregadora s/pneumàtics
2-5,9t,+acces.retroexcavador a=40-6

47,60 2,86

A%AUX00250 2,500 %   Mitjans auxiliars                                               5,30 0,13

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,24

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de VUIT EUROS con VINT-I-QUATRE CÉNTIMOS.

03.01.03     Transport de runa a l'abocador amb camió 10/12Tn                
Càrrega de contenidor/patera (entre 5-9m³ per patera en
funció del tipus) sobre camió i transport a l'abocador
municipal autoritzat amb camió tipus banyera de
10/12Tn.
Amidament: 209 uts/camió (1.876,79m³).
Rendiment:: 209 uts (càrregues i viatges anar i tornar) x
3h/ut

C1501700 0,484 h   Camió transp.7 t                                                31,00 15,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 15,00

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de QUINZE EUROS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

SUBCAPITOL 03.02  FASE VI NETEJA I CONSOLIDACIÓ DE LES RESTES
ARQUEOLÒGIQUES      
03.02.01     Neteja de coronaments i paraments verticals restes arqueològique

Neteja de coronaments i paraments verticals de les res-

tes arquitectòniques descolgades de terres, a mida que

va avançant l'excavació per tal de deixar les superfícies

netes i preparades per a dur a terme la posterior conso-

lidació. Inclús protecció de les parts descolgades i nete-

jades. Mà d'obra i material.

A0122000  0,081 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 1,89

A0140000  0,030 h   Manobre                                                         19,52 0,59

B7B151D0 1,008 m2  Geotèxtil feltre polièst. no teix.lligat

mecàn.,140-190g/m2     

0,55 0,55

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               2,50 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,07

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de TRES EURO con SET CÉNTIMOS.

03.02.02     Consolidació de coronaments i paraments verticals restes arqueol
Consolidació de coronaments i paraments verticals de

les restes arquitectòniques descolgades de terres, amb

mitjans manuals i utilització de materials compatibles

per a deixar fixats els materials de paraments i corona-

ments. Control i seguiment arqueològic durant tot el pro-

cés. La durada de l'actuació es programa amb 3 mesos

com a màxim. Inclús protecció dels diferents murs. Mà

d'obra i material.

B0F11240  5,000 u   Maó

massís,el.manual,290x140x40mm,categoria

I,HD,UNE-EN 771-1   

0,31 1,55

B0710150  0,015 t   Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2    32,25 0,48

B0532310  22,050 kg  Calç aèria CL 90,sacs                                           0,21 4,63

A0122000  0,329 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 7,69

A0140000  0,200 h   Manobre                                                         19,52 3,90

A%AUX00250 2,500 %   Mitjans auxiliars                                               11,60 0,29

TOTAL PARTIDA.............................................. 18,54

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de DIVUIT EURO con CINQUANTA-QUATRE CÉNTIMOS.

03.02.03     Neteja i consolidació de paviments i sub-bases històriques      
Neteja i consolidació dels paviments o sub-bases

històriques que puguin descobrir-se per tal de prote-

gir-les i ser objecte de restauració futura. Inclús protec-

ció dels paviments o sub-bases amb fusta/pòrex/PVC/al-

tres.

A0122000  0,453 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 10,59

A0140000  0,419 h   Manobre                                                         19,52 8,18

B7B151D0 1,000 m2  Geotèxtil feltre polièst. no teix.lligat

mecàn.,140-190g/m2     

x  1,10 0,55 0,61

B0D21041 1,000 m   Tauler fusta pi p/15 usos                                      0,29 0,29

B7C23401 1,000 m2  Planxa

EPS,g=10mm,tens.compres.=30kPa,res.tèrmica=0,85m2.K/Wcara

x  1,05 1,50 1,58

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               18,80 0,28

TOTAL PARTIDA.............................................. 21,53

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de VINT-I-UNA EURO con CINQUANTA-TRES CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

SUBCAPITOL 03.02  FASE VI NETEJA I CONSOLIDACIÓ DE LES RESTES
ARQUEOLÒGIQUES      
03.02.01     Neteja de coronaments i paraments verticals restes arqueològique

Neteja de coronaments i paraments verticals de les res-
tes arquitectòniques descolgades de terres, a mida que
va avançant l'excavació per tal de deixar les superfícies
netes i preparades per a dur a terme la posterior conso-
lidació. Inclús protecció de les parts descolgades i nete-
jades. Mà d'obra i material.

A0122000  0,081 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 1,89

A0140000  0,030 h   Manobre                                                         19,52 0,59

B7B151D0 1,008 m2  Geotèxtil feltre polièst. no teix.lligat
mecàn.,140-190g/m2     

0,55 0,55

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               2,50 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,07

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de TRES EUROS con SET CÉNTIMOS.

03.02.02     Consolidació de coronaments i paraments verticals restes arqueol
Consolidació de coronaments i paraments verticals de
les restes arquitectòniques descolgades de terres, amb
mitjans manuals i utilització de materials compatibles
per a deixar fixats els materials de paraments i corona-
ments. Control i seguiment arqueològic durant tot el pro-
cés. La durada de l'actuació es programa amb 3 mesos
com a màxim. Inclús protecció dels diferents murs. Mà
d'obra i material.

B0F11240  5,000 u   Maó
massís,el.manual,290x140x40mm,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1   

0,31 1,55

B0710150  0,015 t   Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2    32,25 0,48

B0532310  22,050 kg  Calç aèria CL 90,sacs                                           0,21 4,63

A0122000  0,329 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 7,69

A0140000  0,200 h   Manobre                                                         19,52 3,90

A%AUX00250 2,500 %   Mitjans auxiliars                                               11,60 0,29

TOTAL PARTIDA.............................................. 18,54

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de DIVUIT EUROS con CINQUANTA-QUATRE CÉNTIMOS.

03.02.03     Neteja i consolidació de paviments i sub-bases històriques      
Neteja i consolidació dels paviments o sub-bases
històriques que puguin descobrir-se per tal de prote-
gir-les i ser objecte de restauració futura. Inclús protec-
ció dels paviments o sub-bases amb fusta/pòrex/PVC/al-
tres.

A0122000  0,453 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 10,59

A0140000  0,419 h   Manobre                                                         19,52 8,18

B7B151D0 1,000 m2  Geotèxtil feltre polièst. no teix.lligat
mecàn.,140-190g/m2     

x  1,10 0,55 0,61

B0D21041 1,000 m   Tauler fusta pi p/15 usos                                      0,29 0,29

B7C23401 1,000 m2  Planxa
EPS,g=10mm,tens.compres.=30kPa,res.tèrmica=0,85m2.K/Wcara

x  1,05 1,50 1,58

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               18,80 0,28

TOTAL PARTIDA.............................................. 21,53

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de VINT-I-UNA EUROS con CINQUANTA-TRES CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

SUBCAPITOL 03.03  FASE VII ANALÍTIQUES                                            
03.03.01     Analítiques per a l'estudi paleobotànic                         

Analítiques per a l'estudi paleobotànic de 400L de sedi-

ment, la seva tria i la determinació de 500 fragments de

carbó i 1.000 restes carpològiques.

ANALESTPALEOB 1,000                                                                     1.562,36 1.562,36

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.562,36

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de MIL CINC-CENTES SEIXANTA-DUES EURO con

TRENTA-SIS CÉNTIMOS.

03.03.02     Analítiques estudi fauna-malacologia                            
Analítiques per a l'estudi de la fauna-malacologia.

ANALESTFAUMAL 1,000                                                                     1.468,62 1.468,62

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.468,62

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de MIL QUATRE-CENTES SEIXANTA-VUIT EURO con

SEIXANTA-DOS CÉNTIMOS.

03.03.03     Analítiques verificació anàlisi de contingut atuells i altres es
Analítiques per a verificar l'anàlisi de contingut d'atuells

amb estudi de fitòlits, de greixos o altres.

ANALVERATUEL 1,000                                                                     1.156,14 1.156,14

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.156,14

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de MIL CENT CINQUANTA-SIS EURO con CATORZE

CÉNTIMOS.

03.03.04     Analítiques determinació sedimentologia                         
Analítiques per a determinar la sedimentologia

ANALDETSEDIM 1,000                                                                     937,41 937,41

TOTAL PARTIDA.............................................. 937,41

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de NOU-CENTES TRENTA-SET EURO con QUARANTA-UN

CÉNTIMOS.

SUBCAPITOL 03.04  EIII GESTIÓ DE RESIDUS                                          
03.04.01     EIII Gestió de residus                                          

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classifica-

ció dels mateixos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin

materials ceràmics, formigó, fusta, vidre, fibrociment,

acer, terres, entre altres, per tal de transportar en poste-

rioritat a l'abocador municipal autoritzat. 1% aprox. sobre

el pressupost de l'etapa III, lot III PANTALLES DELIMITA-

CIÓ EXTERIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES. INFRA-

ESTRUCTURA VERTICAL DE PROTECCIÓ ÀMBIT EXCA-

VACIÓ.

A0122000  35,000 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 818,30

A0140000  18,441 h   Manobre                                                         19,52 359,97

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               1.178,30 17,67

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.195,94

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de MIL CENT NORANTA-CINC EURO con NORANTA-QUATRE

CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

SUBCAPITOL 03.03  FASE VII ANALÍTIQUES                                            
03.03.01     Analítiques per a l'estudi paleobotànic                         

Analítiques per a l'estudi paleobotànic de 400L de sedi-
ment, la seva tria i la determinació de 500 fragments de
carbó i 1.000 restes carpològiques.

ANALESTPALEOB 1,000                                                                     1.562,36 1.562,36

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.562,36

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de MIL CINC-CENTES SEIXANTA-DUES EUROS con
TRENTA-SIS CÉNTIMOS.

03.03.02     Analítiques estudi fauna-malacologia                            
Analítiques per a l'estudi de la fauna-malacologia.

ANALESTFAUMAL 1,000                                                                     1.468,62 1.468,62

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.468,62

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de MIL QUATRE-CENTES SEIXANTA-VUIT EUROS con
SEIXANTA-DOS CÉNTIMOS.

03.03.03     Analítiques verificació anàlisi de contingut atuells i altres es
Analítiques per a verificar l'anàlisi de contingut d'atuells
amb estudi de fitòlits, de greixos o altres.

ANALVERATUEL 1,000                                                                     1.156,14 1.156,14

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.156,14

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de MIL CENT CINQUANTA-SIS EUROS con CATORZE
CÉNTIMOS.

03.03.04     Analítiques determinació sedimentologia                         
Analítiques per a determinar la sedimentologia

ANALDETSEDIM 1,000                                                                     937,41 937,41

TOTAL PARTIDA.............................................. 937,41

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de NOU-CENTES TRENTA-SET EUROS con QUARANTA-UN
CÉNTIMOS.

SUBCAPITOL 03.04  EIII GESTIÓ DE RESIDUS                                          
03.04.01     EIII Gestió de residus                                          

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classifica-
ció dels mateixos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin
materials ceràmics, formigó, fusta, vidre, fibrociment,
acer, terres, entre altres, per tal de transportar en poste-
rioritat a l'abocador municipal autoritzat. 1% aprox. sobre
el pressupost de l'etapa III, lot III PANTALLES DELIMITA-
CIÓ EXTERIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES. INFRA-
ESTRUCTURA VERTICAL DE PROTECCIÓ ÀMBIT EXCA-
VACIÓ.

A0122000  35,000 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 818,30

A0140000  18,441 h   Manobre                                                         19,52 359,97

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               1.178,30 17,67

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.195,94

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de MIL CENT NORANTA-CINC EUROS con
NORANTA-QUATRE CÉNTIMOS.

Página 17

APROVACIÓ
 D

ECRET A
LC

ALD
IA

 2
1.

12
.1

8



 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

SUBCAPITOL 03.05  EIII CONTROL DE QUALITAT                                        
03.05.01     Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que esta-

bleixi el programa de control de qualitat que elabori la di-

recció d'execució. Inclou la formació estadística de lots i

sèries i els assaaigs corresponents. 1,5% aprox. sobre

el pressupost de l'etapa III, lot III PANTALLES DELIMITA-

CIÓ EXTERIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES. INFRA-

ESTRUCTURA VERTICAL DE PROTECCIÓ ÀMBIT EXCA-

VACIÓ.

55           1,000                                                                     809,90 809,90

TOTAL PARTIDA.............................................. 809,90

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de VUIT-CENTES NOU EURO con NORANTA CÉNTIMOS.

SUBCAPITOL 03.06  EIII SEGURETAT I SALUT                                          
03.06.01 ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en

el recinte d'obra i en el decurs de les diferents actua-

cions a executar en el temps de durada de les obres,

tals com: proteccions individuals i col·lectives, senyalit-

zació provisional, instal·lacions d'evacuació, instal·lació

contra incendis i equipaments, sanitaris i altres. 2%

aprox. sobre el pressupost de l'etapa III, lot III PANTA-

LLES DELIMITACIÓ EXTERIOR RESTES ARQUEOLÒGI-

QUES. INFRAESTRUCTURA VERTICAL DE PROTECCIÓ

ÀMBIT EXCAVACIÓ.

A0122000  20,208 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 472,46

A0140000  30,002 h   Manobre                                                         19,52 585,64

SPC          1,500 un  Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva   179,70 269,55

EPI          1,500 un  Conjunt d'equips de protecció individual           167,78 251,67

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               1.579,30 23,69

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.603,01

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de MIL SIS-CENTES TRES EURO con UN CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

SUBCAPITOL 03.05  EIII CONTROL DE QUALITAT                                        
03.05.01     Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que esta-
bleixi el programa de control de qualitat que elabori la di-
recció d'execució. Inclou la formació estadística de lots i
sèries i els assaaigs corresponents. 1,5% aprox. sobre
el pressupost de l'etapa III, lot III PANTALLES DELIMITA-
CIÓ EXTERIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES. INFRA-
ESTRUCTURA VERTICAL DE PROTECCIÓ ÀMBIT EXCA-
VACIÓ.

55           1,000                                                                     809,90 809,90

TOTAL PARTIDA.............................................. 809,90

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de VUIT-CENTES NOU EUROS con NORANTA CÉNTIMOS.

SUBCAPITOL 03.06  EIII SEGURETAT I SALUT                                          
03.06.01 ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en
el recinte d'obra i en el decurs de les diferents actua-
cions a executar en el temps de durada de les obres,
tals com: proteccions individuals i col·lectives, senyalit-
zació provisional, instal·lacions d'evacuació, instal·lació
contra incendis i equipaments, sanitaris i altres. 2%
aprox. sobre el pressupost de l'etapa III, lot III PANTA-
LLES DELIMITACIÓ EXTERIOR RESTES ARQUEOLÒGI-
QUES. INFRAESTRUCTURA VERTICAL DE PROTECCIÓ
ÀMBIT EXCAVACIÓ.

A0122000  20,208 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 472,46

A0140000  30,002 h   Manobre                                                         19,52 585,64

SPC          1,500 un  Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva   179,70 269,55

EPI          1,500 un  Conjunt d'equips de protecció individual           167,78 251,67

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               1.579,30 23,69

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.603,01

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de MIL SIS-CENTES TRES EUROS con UN CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

CAPITOL 04  ETAPA IV LOT IV INFRAESTR. VERT. I HORTZ. PROTEC. NOVES
RESTES  
SUBCAPITOL 04.01  FASE VIII APUNTALAMENT I DESMUNTATGE ACTUAL
PANTALLA DE PROTECC 
04.01.01 ut  Apuntalament preventiu i provisional de l'actual llosa de protec

Apuntalament preventiu de la llosa actual de protecció

del jaciment arqueològic, per l'intradós de la pantalla

preexistent i a base de puntals telescòpics de mecano-

tub, disposats sobre taulons de fusta a terra-sostre i

amb una separació entre 0,60-0,80mts aproximada-

ment. Apuntalament a base d'una o dues franges de

puntals, disposades en paral·lel i amb una separació

màxima d'1,00mts. Alternativament i amb la correspo-

nent justificació de càlcul, es podrà procedir a apuntalar

la llosa actual amb elements d'alumini rigiditzats amb

estructura tridimensional i amb una competència estruc-

tural per a suportar entre 10/12TN per puntal. Puntals si-

tuats a una equidistància entre 1,00-1,20mts aproxima-

dament. L'apuntalament es mantindrà d'acord amb la

durada de les actuacions de desmuntatge de les panta-

lles i ampliació de la llosa de protecció. Senyalització.

Material, mà d'obra, muntatge i desmuntatge i lloguer

diari amb un període de temps de 90 dies.

mt07ala012b 1,000 1   Puntal d'alumini reforçat 10/12 tn                        67,97 67,97

A0122000  0,200 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 4,68

A0140000  0,200 h   Manobre                                                         19,52 3,90

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               8,60 0,13

TOTAL PARTIDA.............................................. 76,68

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de SETANTA-SIS EURO con SEIXANTA-VUIT CÉNTIMOS.

04.01.02 m2  Protecció sobre coronaments i paraments verticals de restes arqu
Subministrament i col·locació d'elements de protecció

sobre coronaments i paraments verticals a dues cares,

de les restes arqueològiques i arquitectòniques de l'oc-

togon romà, inclús el paviment o sub-bases del mateix,

a base d'estesa de lamines de PVC, planxes de pòrex o

similar. Mà d'obra i material.

A0122000  0,001 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 0,02

A0140000  0,001 h   Manobre                                                         19,52 0,02

B7B151D0 0,753 m2  Geotèxtil feltre polièst. no teix.lligat

mecàn.,140-190g/m2     

x  1,10 0,55 0,46

B7C23401 0,700 m2  Planxa

EPS,g=10mm,tens.compres.=30kPa,res.tèrmica=0,85m2.K/Wcara

x  1,05 1,50 1,10

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,60

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de UNA EURO con SEIXANTA CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

CAPITOL 04  ETAPA IV LOT IV INFRAESTR. VERT. I HORTZ. PROTEC. NOVES
RESTES  
SUBCAPITOL 04.01  FASE VIII APUNTALAMENT I DESMUNTATGE ACTUAL
PANTALLA DE PROTECC 
04.01.01 ut  Apuntalament preventiu i provisional de l'actual llosa de protec

Apuntalament preventiu de la llosa actual de protecció
del jaciment arqueològic, per l'intradós de la pantalla
preexistent i a base de puntals telescòpics de mecano-
tub, disposats sobre taulons de fusta a terra-sostre i
amb una separació entre 0,60-0,80mts aproximada-
ment. Apuntalament a base d'una o dues franges de
puntals, disposades en paral·lel i amb una separació
màxima d'1,00mts. Alternativament i amb la correspo-
nent justificació de càlcul, es podrà procedir a apuntalar
la llosa actual amb elements d'alumini rigiditzats amb
estructura tridimensional i amb una competència estruc-
tural per a suportar entre 10/12TN per puntal. Puntals si-
tuats a una equidistància entre 1,00-1,20mts aproxima-
dament. L'apuntalament es mantindrà d'acord amb la
durada de les actuacions de desmuntatge de les panta-
lles i ampliació de la llosa de protecció. Senyalització.
Material, mà d'obra, muntatge i desmuntatge i lloguer
diari amb un període de temps de 90 dies.

mt07ala012b 1,000 1   Puntal d'alumini reforçat 10/12 tn                        67,97 67,97

A0122000  0,200 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 4,68

A0140000  0,200 h   Manobre                                                         19,52 3,90

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               8,60 0,13

TOTAL PARTIDA.............................................. 76,68

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de SETANTA-SIS EUROS con SEIXANTA-VUIT CÉNTIMOS.

04.01.02 m2  Protecció sobre coronaments i paraments verticals de restes arqu
Subministrament i col·locació d'elements de protecció
sobre coronaments i paraments verticals a dues cares,
de les restes arqueològiques i arquitectòniques de l'oc-
togon romà, inclús el paviment o sub-bases del mateix,
a base d'estesa de lamines de PVC, planxes de pòrex o
similar. Mà d'obra i material.

A0122000  0,001 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 0,02

A0140000  0,001 h   Manobre                                                         19,52 0,02

B7B151D0 0,753 m2  Geotèxtil feltre polièst. no teix.lligat
mecàn.,140-190g/m2     

x  1,10 0,55 0,46

B7C23401 0,700 m2  Planxa
EPS,g=10mm,tens.compres.=30kPa,res.tèrmica=0,85m2.K/Wcara

x  1,05 1,50 1,10

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,60

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de UNA EUROS con SEIXANTA CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

04.01.03 m2  Desmuntatge pantalla actual de delimitació del jaciment arqueolò
Desmuntatge de les pantalles actuals que delimiten el

jaciment arqueològic pels sectors de migdia, llevant i

tramuntana, amb una dimensió de 0,50m x 48,00ml x

5,00m aproximadament.

Operació a executar un cop construïdes les noves panta-

lles i realitzada l'excavació de terres del nou àmbit d'in-

tervenció. Es procedirà des de l'espai del nou àmbit ex-

cavat, tot mantenint les pantalles actuals, a fi de no con-

taminar ni degradar les restes arqueològiques i arqui-

tectòniques descolgades de terres.

El sistema emprat serà el de tallar les pantalles amb

disc de diamant en sentit vertical i a una distància màxi-

ma de 1,00mts o 2,00mts, i altres talls horitzontals de

cada mòdul vertical i amb talls a una distància de sota

llosa de coberta de 0,45mts, altre tall a nivell de 2,50mts

i per últim un tall a la base de la pantalla a nivell

-5,00mts aproximadament, per tal d'acotar les dimen-

sions i pes de les parts de pantalles a desmuntar, poder

elevar i transportar fàcilment dins del recinte de l'obra i

per la càrrega posterior sobre camió tipus banyera/dum-

per o similar. Inclús perforacions de cada mòdul de pan-

talla tallada de diàmetre 120mm, per a poder embragar i

elevar fins a la cota ±0,00. Pes aproximat de cada mòdul

de pantalla tallada: 2,8Tn i dimensions 2,50m x 1,00m x

0,45m. Mà d'obra, material, mitjans auxiliars, maquinària

específica i giratòria de 3/5Tn.

Amidament detallat i descompost:

Longitud de talls horitzontals de 2,50mts: 48ml x 4 talls x

0,50m = 96,00m² de talls horitzontals

Longitud de talls verticals de 5,00mts i cada

1,00/2,00mts: 50talls x 5,00ml x 0,50m = 125m² de talls

verticals

Pes mòdul pantalla tallat: 1,00m x 2,50m x 0,50m =

1,25m³ x 2.500kg/m³ = 3,12Tn/mòdul

Maquinària per elevació mòduls: giratòria 3/5Tn

TOTAL amidament m² de talls: 96,00m² + 125m² =

221,00m²

Mòduls 2,50x1,00x0,50: 96 uts

Mòduls 0,50x1,00x0,50: 48 uts

TOTAL perforacions per embragar-elevar: 96 uts + 48 uts

= 144 uts (forats)

A0122000  2,000 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 46,76

A0140000  2,000 h   Manobre                                                         19,52 39,04

A0150000  3,169 h   Manobre especialista                                            20,19 63,98

C200H000 1,000 h   Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats

5-20cm               

8,56 8,56

C170H000 1,000 h   Màquina tall disc diamant p/murs                       20,01 20,01

C150G800 1,000 h   Grua autopropulsada 12t                                      49,00 49,00

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               149,80 2,25

TOTAL PARTIDA.............................................. 229,60

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de DUES-CENTES VINT-I-NOU EURO con SEIXANTA

CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

04.01.03 m2  Desmuntatge pantalla actual de delimitació del jaciment arqueolò
Desmuntatge de les pantalles actuals que delimiten el
jaciment arqueològic pels sectors de migdia, llevant i
tramuntana, amb una dimensió de 0,50m x 48,00ml x
5,00m aproximadament.
Operació a executar un cop construïdes les noves panta-
lles i realitzada l'excavació de terres del nou àmbit d'in-
tervenció. Es procedirà des de l'espai del nou àmbit ex-
cavat, tot mantenint les pantalles actuals, a fi de no con-
taminar ni degradar les restes arqueològiques i arqui-
tectòniques descolgades de terres.
El sistema emprat serà el de tallar les pantalles amb
disc de diamant en sentit vertical i a una distància màxi-
ma de 1,00mts o 2,00mts, i altres talls horitzontals de
cada mòdul vertical i amb talls a una distància de sota
llosa de coberta de 0,45mts, altre tall a nivell de 2,50mts
i per últim un tall a la base de la pantalla a nivell
-5,00mts aproximadament, per tal d'acotar les dimen-
sions i pes de les parts de pantalles a desmuntar, poder
elevar i transportar fàcilment dins del recinte de l'obra i
per la càrrega posterior sobre camió tipus banyera/dum-
per o similar. Inclús perforacions de cada mòdul de pan-
talla tallada de diàmetre 120mm, per a poder embragar i
elevar fins a la cota ±0,00. Pes aproximat de cada mòdul
de pantalla tallada: 2,8Tn i dimensions 2,50m x 1,00m x
0,45m. Mà d'obra, material, mitjans auxiliars, maquinària
específica i giratòria de 3/5Tn.

Amidament detallat i descompost:
Longitud de talls horitzontals de 2,50mts: 48ml x 4 talls x
0,50m = 96,00m² de talls horitzontals
Longitud de talls verticals de 5,00mts i cada
1,00/2,00mts: 50talls x 5,00ml x 0,50m = 125m² de talls
verticals
Pes mòdul pantalla tallat: 1,00m x 2,50m x 0,50m =
1,25m³ x 2.500kg/m³ = 3,12Tn/mòdul
Maquinària per elevació mòduls: giratòria 3/5Tn
TOTAL amidament m² de talls: 96,00m² + 125m² =
221,00m²
Mòduls 2,50x1,00x0,50: 96 uts
Mòduls 0,50x1,00x0,50: 48 uts
TOTAL perforacions per embragar-elevar: 96 uts + 48 uts
= 144 uts (forats)

A0122000  2,000 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 46,76

A0140000  2,000 h   Manobre                                                         19,52 39,04

A0150000  3,169 h   Manobre especialista                                            20,19 63,98

C200H000 1,000 h   Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats
5-20cm               

8,56 8,56

C170H000 1,000 h   Màquina tall disc diamant p/murs                       20,01 20,01

C150G800 1,000 h   Grua autopropulsada 12t                                      49,00 49,00

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               149,80 2,25

TOTAL PARTIDA.............................................. 229,60

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de DUES-CENTES VINT-I-NOU EUROS con SEIXANTA
CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

SUBCAPITOL 04.02  FASE IX ESTINTOLAMENT DE LLOSA DE PROTECCIÓ
PREEXISTENT         
04.02.01 kg  Nova estructura d'acer estintolament llosa actual i suport de la

Nova estructura d'estintolament per a suport de la llosa

actual i nova llosa a construir, a base d'un sistema de pi-

lars d'acer, de secció circular i diàmetre de 350mm, pa-

rets estructurals, i amb un total de 7 unitats disposats

segons plànol de projecte. Alçada màxima de 5mts. Fo-

namentació sobre coronament de l'antiga pantalla des-

muntada i a base de connexió de pilars i coronament de

pantalla soterrada preexistent, amb plaques d'acer

de10/20mm de gruix i dimensió segons càlcul

(0,45x1,20). Inclús ancoratges al coronament de la pan-

talla actual, mitjançant perns d'acer corrugat de diàmetre

20mm i una longitud d'encastament de 0,80mts aproxi-

madament. Mà d'obra i material

A0125000  0,056 h   Oficial 1a soldador                                             23,77 1,33

A0135000  0,050 h   Ajudant soldador                                                20,84 1,04

B44Z5026  1,003 kg  Acer S275JR,peça

simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.

1,82 1,83

C200P000 0,050 h   Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica              3,12 0,16

A0122000  0,010 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 0,23

A0140000  0,010 h   Manobre                                                         19,52 0,20

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               2,80 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,83

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de QUATRE EURO con VUITANTA-TRES CÉNTIMOS.

04.02.02 kg  Subministrament i col·locació de platines d'acer estructural uni
Subministrament i col·locació de platines d'acer de

20mm de gruix en unió de pilar estructural de 350mm a

fonament pantalles preexistents. Dimensions

500x800mm. Inclús perns d'ancoratge entre formigó i

acer, i soldadures entre platina i basament de pilar. Mà

d'obra i material.

A0125000  0,056 h   Oficial 1a soldador                                             23,77 1,33

A0135000  0,050 h   Ajudant soldador                                                20,84 1,04

B44Z5026  1,003 kg  Acer S275JR,peça

simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.

1,82 1,83

C200P000 0,050 h   Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica              3,12 0,16

A0122000  0,010 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 0,23

A0140000  0,010 h   Manobre                                                         19,52 0,20

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               2,80 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,83

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de QUATRE EURO con VUITANTA-TRES CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

SUBCAPITOL 04.02  FASE IX ESTINTOLAMENT DE LLOSA DE PROTECCIÓ
PREEXISTENT         
04.02.01 kg  Nova estructura d'acer estintolament llosa actual i suport de la

Nova estructura d'estintolament per a suport de la llosa
actual i nova llosa a construir, a base d'un sistema de pi-
lars d'acer, de secció circular i diàmetre de 350mm, pa-
rets estructurals, i amb un total de 7 unitats disposats
segons plànol de projecte. Alçada màxima de 5mts. Fo-
namentació sobre coronament de l'antiga pantalla des-
muntada i a base de connexió de pilars i coronament de
pantalla soterrada preexistent, amb plaques d'acer
de10/20mm de gruix i dimensió segons càlcul
(0,45x1,20). Inclús ancoratges al coronament de la pan-
talla actual, mitjançant perns d'acer corrugat de diàmetre
20mm i una longitud d'encastament de 0,80mts aproxi-
madament. Mà d'obra i material

A0125000  0,056 h   Oficial 1a soldador                                             23,77 1,33

A0135000  0,050 h   Ajudant soldador                                                20,84 1,04

B44Z5026  1,003 kg  Acer S275JR,peça
simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.

1,82 1,83

C200P000 0,050 h   Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica              3,12 0,16

A0122000  0,010 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 0,23

A0140000  0,010 h   Manobre                                                         19,52 0,20

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               2,80 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,83

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de QUATRE EUROS con VUITANTA-TRES CÉNTIMOS.

04.02.02 kg  Subministrament i col·locació de platines d'acer estructural uni
Subministrament i col·locació de platines d'acer de
20mm de gruix en unió de pilar estructural de 350mm a
fonament pantalles preexistents. Dimensions
500x800mm. Inclús perns d'ancoratge entre formigó i
acer, i soldadures entre platina i basament de pilar. Mà
d'obra i material.

A0125000  0,056 h   Oficial 1a soldador                                             23,77 1,33

A0135000  0,050 h   Ajudant soldador                                                20,84 1,04

B44Z5026  1,003 kg  Acer S275JR,peça
simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.

1,82 1,83

C200P000 0,050 h   Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica              3,12 0,16

A0122000  0,010 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 0,23

A0140000  0,010 h   Manobre                                                         19,52 0,20

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               2,80 0,04

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,83

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de QUATRE EUROS con VUITANTA-TRES CÉNTIMOS.

Página 21

APROVACIÓ
 D

ECRET A
LC

ALD
IA

 2
1.

12
.1

8



 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

04.02.03 kg  Subministrament i col·locació de jàsseres estintolament l'actual
Estintolament de la llosa de protecció actual i la nova a

construir, a base de col·locar jàsseres metàl·liques em-

begudes a l'interior de la nova llosa i en contacte amb el

cantell de la llosa actual. Jàsseres de diferents cantells

tipus HEB 180-300-320-340-400-450mm i amb un total

de 8 unitats. Soldadures i peces especials d'unió jàsse-

ra-pilar i plaques d'acer equipades amb perns de

diàmetres 10/20mm, per ancoratge de la mateixa al can-

tell de la llosa actual, i per a garantir la unió entre lloses

fent-les solidàries amb els pilars de suport. Mà d'obra i

material.

A0125000  0,099 h   Oficial 1a soldador                                             23,77 2,35

A0135000  0,050 h   Ajudant soldador                                                20,84 1,04

B44Z5011  1,000 kg  Acer S275JR,peça

simp.,perf.lam.IP,HE,UP,tallat mida+antiox.    

0,84 0,84

C200P000 0,050 h   Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica              3,12 0,16

A0122000  0,010 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 0,23

A0140000  0,010 h   Manobre                                                         19,52 0,20

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               3,80 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,88

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de QUATRE EURO con VUITANTA-VUIT CÉNTIMOS.

SUBCAPITOL 04.03  FASE X NOVA LLOSA DE PROTECCIÓ JACIMENT
ARQUEOLÒGIC             
04.03.01 m3  Construcció nova llosa-coberta protecció restes arqueològiques. 

Construcció de nova llosa-coberta de protecció de formi-

gó armat, segons càlcul i disposada en el nou àmbit

d'intervenció, per a protecció de les restes arqueològi-

ques romanes que completen l'octògon. Formigó de

central d'alta resistència i amb armat de 90kg/m²,

d'acord amb les especificacions de càlcul i plànols de

projecte. Gruix de la llosa de 50cm, armada amb arma-

dures bidireccionals superior i inferior i segons detalls

de plànols i càlculs de projecte. Inclús previsions de fu-

tures obertures de dimensions previstes en projecte i

per a il·luminació zenital del nou deambulatori entre la

nova pantalla i la façana històrica de l'edifici Romà. En-

cofrat a base de taulons de fusta escollida, o panells ti-

pus fenòlics, per a deixar el formigó vist. Inclús part pro-

porcional d'apuntalament de l'encofrat. Mà d'obra, mate-

rial i mitjans auxiliars.

A0140000  0,050 h   Manobre                                                         19,52 0,98

B065710B 1,000 m3  Formigó HA-25/B/10/I,>=250kg/m3 ciment       x  1,02 66,41 67,74

C1701100 0,050 h   Camió bomba formigonar                                    156,75 7,84

A0124000  0,010 h   Oficial 1a ferrallista                                          23,38 0,23

A0134000  0,010 h   Ajudant ferrallista                                             20,76 0,21

B0A14200  0,012 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                        1,09 0,01

B0B2A000 1,005 kg  Acer b/corrugada B500S                                       x  1,05 0,81 0,85

A0123000  0,917 h   Oficial 1a encofrador                                           23,38 21,44

A0133000  1,000 h   Ajudant encofrador                                              20,76 20,76

B0A31000  0,053 kg  Clau acer                                                       x  1,90 1,15 0,12

B0D21030 1,180 m   Tauló fusta pi p/10 usos                                       x  1,10 0,43 0,56

B0D31000 0,002 m3  Llata fusta pi                                                  x  1,90 210,79 0,80

B0D625A0 0,015 cu  Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos      x  1,01 8,56 0,13

B0D71130 1,000 m2  Tauler pi,g=22mm,10 usos                                  x  1,10 1,21 1,33

B0DZA000 0,040 l   Desencofrant                                                    2,63 0,11

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               43,60 0,65

TOTAL PARTIDA.............................................. 123,76

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de CENT VINT-I-TRES EURO con SETANTA-SIS CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

04.02.03 kg  Subministrament i col·locació de jàsseres estintolament l'actual
Estintolament de la llosa de protecció actual i la nova a
construir, a base de col·locar jàsseres metàl·liques em-
begudes a l'interior de la nova llosa i en contacte amb el
cantell de la llosa actual. Jàsseres de diferents cantells
tipus HEB 180-300-320-340-400-450mm i amb un total
de 8 unitats. Soldadures i peces especials d'unió jàsse-
ra-pilar i plaques d'acer equipades amb perns de
diàmetres 10/20mm, per ancoratge de la mateixa al can-
tell de la llosa actual, i per a garantir la unió entre lloses
fent-les solidàries amb els pilars de suport. Mà d'obra i
material.

A0125000  0,099 h   Oficial 1a soldador                                             23,77 2,35

A0135000  0,050 h   Ajudant soldador                                                20,84 1,04

B44Z5011  1,000 kg  Acer S275JR,peça
simp.,perf.lam.IP,HE,UP,tallat mida+antiox.    

0,84 0,84

C200P000 0,050 h   Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica              3,12 0,16

A0122000  0,010 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 0,23

A0140000  0,010 h   Manobre                                                         19,52 0,20

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               3,80 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,88

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de QUATRE EUROS con VUITANTA-VUIT CÉNTIMOS.

SUBCAPITOL 04.03  FASE X NOVA LLOSA DE PROTECCIÓ JACIMENT
ARQUEOLÒGIC             
04.03.01 m2  Construcció nova llosa-coberta protecció restes arqueològiques. 

Subministrament i col·locació de llosa prefabricada, rea-
litzada a base plaques alveolars de formigó pretesat, de
25 cm de cantell i 120 cm d'amplada, col·locades a
4,00mts d'alçada respecte el nivell del soterrani, i recol-
zades directament a l'interior de les bigues HEB-450
d'estintolament de les pantalles desmuntades, per una
banda i sobre el coronament dels murs prefabricats per
l'altra. Llargades de plaques alveolars de geometria fu-
tures obertures de geometria circular i diàmetre 60cm
com a màxim, (llum zenital) i amb disposició prevista en
els plànols de detall de projecte. Inclús grua autopropul-
sada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de
30T i 27mts d'alçada màxima de treball. Mà d'obra, ma-
terial i mitjans auxiliars de maquinària per a la instal·la-
ció in situ i maquinària especial de tallar per a geomètri-
ques variables i perforar per obertures circulars per a fu-
tura il·luminació vertical.

A0140000  0,022 h   Manobre                                                         19,52 0,43

B065710B 0,560 m3  Formigó HA-25/B/10/I,>=250kg/m3 ciment       x  1,02 66,41 37,93

C1701100 0,024 h   Camió bomba formigonar                                    156,75 3,76

A0124000  0,002 h   Oficial 1a ferrallista                                          23,38 0,05

A0134000  0,002 h   Ajudant ferrallista                                             20,76 0,04

B0A14200  0,003 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                        1,09 0,00

B0B2A000 0,560 kg  Acer b/corrugada B500S                                       x  1,05 0,81 0,48

A0123000  0,500 h   Oficial 1a encofrador                                           23,38 11,69

A0133000  0,560 h   Ajudant encofrador                                              20,76 11,63

B0A31000  0,023 kg  Clau acer                                                       x  1,90 1,15 0,05

B0D21030 0,560 m   Tauló fusta pi p/10 usos                                       x  1,10 0,43 0,26

B0D31000 0,003 m3  Llata fusta pi                                                  x  1,90 210,79 1,20

B0D625A0 0,005 cu  Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos      x  1,01 8,56 0,04

B0D71130 0,040 m2  Tauler pi,g=22mm,10 usos                                  x  1,10 1,21 0,05

B0DZA000 0,010 l   Desencofrant                                                    2,63 0,03

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               23,80 0,36

TOTAL PARTIDA.............................................. 68,00

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

SUBCAPITOL 04.04  EIV GESTIÓ DE RESIDUS                                           
04.04.01 ut  Gestió de residus                                               

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classifica-

ció dels mateixos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin

materials ceràmics, formigó, fusta, vidre, fibrociment,

acer, terres, entre altres, per tal de transportar en poste-

rioritat a l'abocador municipal autoritzat. 1% aprox. sobre

el pressupost de l'etapa IV, lot IV INFRAESTRUCTURA

VERTICAL I HORITZONTAL DE PROTECCIÓ NOVES

RESTES ARQUEOLÒGIQUES DESCOLGADES.

A0122000  45,958 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 1.074,50

A0140000  37,996 h   Manobre                                                         19,52 741,68

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               1.816,20 27,24

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.843,42

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de MIL VUIT-CENTES QUARANTA-TRES EURO con

QUARANTA-DOS CÉNTIMOS.

SUBCAPITOL 04.05  EIV CONTROL DE QUALITAT                                         
04.05.01 ut  Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que esta-

bleixi el programa de control de qualitat que elabori la di-

recció d'execució. Inclou la formació estadística de lots i

sèries i els assaaigs corresponents. 1,5% aprox. sobre

el pressupost de l'etapa IV, lot IV INFRAESTRUCTURA

VERTICAL I HORITZONTAL DE PROTECCIÓ NOVES

RESTES ARQUEOLÒGIQUES DESCOLGADES.

1251.02      1,000                                                                     1.249,42 1.249,42

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.249,42

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de MIL DUES-CENTES QUARANTA-NOU EURO con

QUARANTA-DOS CÉNTIMOS.

SUBCAPITOL 04.06  EIV SEGURETAT I SALUT                                           
04.06.01 ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en

el recinte d'obra i en el decurs de les diferents actua-

cions a executar en el temps de durada de les obres,

tals com: proteccions individuals i col·lectives, senyalit-

zació provisional, instal·lacions d'evacuació, instal·lació

contra incendis i equipaments, sanitaris i altres. 2%

aprox. sobre el pressupost de l'etapa IV, lot IV INFRAES-

TRUCTURA VERTICAL I HORITZONTAL DE PROTEC-

CIÓ NOVES RESTES ARQUEOLÒGIQUES DESCOLGA-

DES.

A0122000  25,042 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 585,48

A0140000  50,318 h   Manobre                                                         19,52 982,21

SPC          2,500 un  Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva   179,70 449,25

EPI          2,500 un  Conjunt d'equips de protecció individual           167,78 419,45

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               2.436,40 36,55

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.472,94

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de DUES MIL QUATRE-CENTES SETANTA-DUES EURO con

NORANTA-QUATRE CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

SUBCAPITOL 04.04  EIV GESTIÓ DE RESIDUS                                           
04.04.01 ut  Gestió de residus                                               

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classifica-
ció dels mateixos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin
materials ceràmics, formigó, fusta, vidre, fibrociment,
acer, terres, entre altres, per tal de transportar en poste-
rioritat a l'abocador municipal autoritzat. 1% aprox. sobre
el pressupost de l'etapa IV, lot IV INFRAESTRUCTURA
VERTICAL I HORITZONTAL DE PROTECCIÓ NOVES
RESTES ARQUEOLÒGIQUES DESCOLGADES.

A0122000  45,958 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 1.074,50

A0140000  37,996 h   Manobre                                                         19,52 741,68

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               1.816,20 27,24

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.843,42

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de MIL VUIT-CENTES QUARANTA-TRES EUROS con
QUARANTA-DOS CÉNTIMOS.

SUBCAPITOL 04.05  EIV CONTROL DE QUALITAT                                         
04.05.01 ut  Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que esta-
bleixi el programa de control de qualitat que elabori la di-
recció d'execució. Inclou la formació estadística de lots i
sèries i els assaaigs corresponents. 1,5% aprox. sobre
el pressupost de l'etapa IV, lot IV INFRAESTRUCTURA
VERTICAL I HORITZONTAL DE PROTECCIÓ NOVES
RESTES ARQUEOLÒGIQUES DESCOLGADES.

1251.02      1,000                                                                     1.249,42 1.249,42

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.249,42

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de MIL DUES-CENTES QUARANTA-NOU EUROS con
QUARANTA-DOS CÉNTIMOS.

SUBCAPITOL 04.06  EIV SEGURETAT I SALUT                                           
04.06.01 ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en
el recinte d'obra i en el decurs de les diferents actua-
cions a executar en el temps de durada de les obres,
tals com: proteccions individuals i col·lectives, senyalit-
zació provisional, instal·lacions d'evacuació, instal·lació
contra incendis i equipaments, sanitaris i altres. 2%
aprox. sobre el pressupost de l'etapa IV, lot IV INFRAES-
TRUCTURA VERTICAL I HORITZONTAL DE PROTEC-
CIÓ NOVES RESTES ARQUEOLÒGIQUES DESCOLGA-
DES.

A0122000  25,042 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 585,48

A0140000  50,318 h   Manobre                                                         19,52 982,21

SPC          2,500 un  Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva   179,70 449,25

EPI          2,500 un  Conjunt d'equips de protecció individual           167,78 419,45

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               2.436,40 36,55

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.472,94

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de DUES MIL QUATRE-CENTES SETANTA-DUES EUROS con
NORANTA-QUATRE CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

CAPITOL 05  ETAPA V LOT V INSTAL. I  ACABATS. RESTIT. MOB. URBÀ.
ALTRES     
SUBCAPITOL 05.01  FASE XI  ACABATS INTERIORS I INSTAL·LACIONS                  
05.01.01 m2  Neteja intradòs nou mur pantalla. Projecció microparticules alum

Neteja de l'intradós del nou mur pantalla de delimitació

de l'edifici romà completat amb sistema de projecció a

pressió controlada de micropartícules de silicats d'alu-

mini, vidre o sorres granítiques.

B0314500SIAL 0,005 t   Micropartícules silicat d'alumini                          186,86 0,93

CZ121410 0,050 h   Compressor portàt.,7-10m3/min,pres=8bar    15,41 0,77

CZ171000 0,051 h   Eq.raig de sorra                                                4,12 0,21

A0122000  0,070 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 1,64

A0140000  0,100 h   Manobre                                                         19,52 1,95

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               3,60 0,05

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,55

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de CINC EURO con CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS.

05.01.02 ut  Desmuntatge de proteccions restes arquològiques jaciment romà  
Desmuntatge de les proteccions de les restes arque-

ològiques i arquitectòniques del jaciment romà.

A0122000  6,803 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 159,05

A0140000  6,797 h   Manobre                                                         19,52 132,68

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               291,70 4,38

TOTAL PARTIDA.............................................. 296,11

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de DUES-CENTES NORANTA-SIS EURO con ONZE

CÉNTIMOS.

05.01.03 ut  Instal·lació bàsica, vista, i provisional d'electricitat i ilumi
Instal·lació provisional d'electricitat i il·luminació vista, a

l'interior del jaciment i dins el nou àmbit excavat.

BGW12000 1,000 u   P.p.accessoris caixa doble aïllament                6,00 6,00

BG121300 1,200 u   Caixa 2aïll.polièst.reforç.,180x270x170mm      26,00 31,20

BG415DJK 1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA

corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4

137,95 137,95

BGW41000 1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                       100,00 100,00

BG4243JK 1,000 u   Interruptor

dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.D

149,51 149,51

BGW42000 1,000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                0,36 0,36

BG42129D 2,000 u   Interruptor

dif.cl.AC,gam.residen.,I=25A,(2P),0,03A,fix.inst.,2m

23,71 47,42

BG415A99 6,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA

corbaC,(2P),tall=6000A,,2mòd.

10,95 65,70

BG222510 100,000 m   Tub flexible corrugat

PVC,DN=16mm,1J,320N,2000V                 

0,14 14,00

BG312130 300,000 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x2,5mm2              0,60 180,00

BG63D15S 5,000 u   Presa

corrent,p/munt.superf.,(2P+T),16A/250V,a/tapa+caixa

estanc

3,40 17,00

BGW63000 5,000 u   P.p.accessoris p/end.                                           0,34 1,70

BH2LMJAA 10,000 u   Downlight encast.led,forma

circ.,pot=19W,UGR=22,efic.llumin.=60l

108,73 1.087,30

A012H000 8,000 h   Oficial 1a electricista                                         24,16 193,28

A013H000 8,000 h   Ajudant electricista                                            20,73 165,84

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               359,10 5,39

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.202,65

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de DUES MIL DUES-CENTES DUES EURO con

SEIXANTA-CINC CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

CAPITOL 05  ETAPA V LOT V INSTAL. I  ACABATS. RESTIT. MOB. URBÀ.
ALTRES     
SUBCAPITOL 05.01  FASE XI  ACABATS INTERIORS I INSTAL·LACIONS                  
05.01.01 m2  Neteja intradòs nou mur pantalla. Projecció microparticules alum

Neteja de l'intradós del nou mur pantalla de delimitació
de l'edifici romà completat amb sistema de projecció a
pressió controlada de micropartícules de silicats d'alu-
mini, vidre o sorres granítiques.

B0314500SIAL 0,005 t   Micropartícules silicat d'alumini                          186,86 0,93

CZ121410 0,050 h   Compressor portàt.,7-10m3/min,pres=8bar    15,41 0,77

CZ171000 0,051 h   Eq.raig de sorra                                                4,12 0,21

A0122000  0,070 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 1,64

A0140000  0,100 h   Manobre                                                         19,52 1,95

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               3,60 0,05

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,55

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de CINC EUROS con CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS.

05.01.02 ut  Desmuntatge de proteccions restes arquològiques jaciment romà  
Desmuntatge de les proteccions de les restes arque-
ològiques i arquitectòniques del jaciment romà.

A0122000  6,803 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 159,05

A0140000  6,797 h   Manobre                                                         19,52 132,68

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               291,70 4,38

TOTAL PARTIDA.............................................. 296,11

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de DUES-CENTES NORANTA-SIS EUROS con ONZE
CÉNTIMOS.

05.01.03 ut  Instal·lació bàsica, vista, i provisional d'electricitat i ilumi
Instal·lació provisional d'electricitat i il·luminació vista, a
l'interior del jaciment i dins el nou àmbit excavat.

BGW12000 1,000 u   P.p.accessoris caixa doble aïllament                6,00 6,00

BG121300 1,200 u   Caixa 2aïll.polièst.reforç.,180x270x170mm      26,00 31,20

BG415DJK 1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA
corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4

137,95 137,95

BGW41000 1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                       100,00 100,00

BG4243JK 1,000 u   Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.D

149,51 149,51

BGW42000 1,000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                0,36 0,36

BG42129D 2,000 u   Interruptor
dif.cl.AC,gam.residen.,I=25A,(2P),0,03A,fix.inst.,2m

23,71 47,42

BG415A99 6,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA
corbaC,(2P),tall=6000A,,2mòd.

10,95 65,70

BG222510 100,000 m   Tub flexible corrugat
PVC,DN=16mm,1J,320N,2000V                 

0,14 14,00

BG312130 300,000 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x2,5mm2              0,60 180,00

BG63D15S 5,000 u   Presa
corrent,p/munt.superf.,(2P+T),16A/250V,a/tapa+caixa
estanc

3,40 17,00

BGW63000 5,000 u   P.p.accessoris p/end.                                           0,34 1,70

BH2LMJAA 10,000 u   Downlight encast.led,forma
circ.,pot=19W,UGR=22,efic.llumin.=60l

108,73 1.087,30

A012H000 8,000 h   Oficial 1a electricista                                         24,16 193,28

A013H000 8,000 h   Ajudant electricista                                            20,73 165,84

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               359,10 5,39

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.202,65

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de DUES MIL DUES-CENTES DUES EUROS con
SEIXANTA-CINC CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

05.01.04 ut  Instal·lació bàsica, vista, i provisional de senyalització i eme
Instal·lació bàsica i provisional vista, de senyalització i

emergència a l'interior del jaciment i dins el nou àmbit

excavat

A012H000 6,355 h   Oficial 1a electricista                                         24,16 153,54

A013H000 6,353 h   Ajudant electricista                                            20,73 131,70

BH61CK7A 4,000 u   Llum d'emergència,no

permanent,IP4X,rect.,policarbon.,làmp.fluor

73,41 293,64

BG151411 4,000 u   Caixa

deriv.plàstic,90x90mm,prot.IP-40,p/encastar   

0,53 2,12

BG222510 20,000 m   Tub flexible corrugat

PVC,DN=16mm,1J,320N,2000V                 

x  1,02 0,14 2,86

BG32B120 60,000 m   Cable H07Z-K (AS), 1x1,5mm2                           x  1,02 0,29 17,75

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               285,20 4,28

TOTAL PARTIDA.............................................. 605,89

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de SIS-CENTES CINC EURO con VUITANTA-NOU CÉNTIMOS.

SUBCAPITOL 05.02  FASE XII  ACABATS EXTERIORS I INSTAL·LAC.
RESTITUCIÓ MOB URBÀ.  
05.02.01 m2  Aïllament i impermeabilització de l'extradòs de la nova llosa-co

Aïllament i impermeabilització de l'extradós de la nova

llosa de protecció. Mà d'obra i material.

A0127000  0,125 h   Oficial 1a col·locador                                          23,38 2,92

A0137000  0,119 h   Ajudant col·locador                                             20,76 2,47

mt14iea020c 0,500 kg  Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues

tipus EB UNE 104321    

1,72 0,86

mt14lba010c 0,347 m2  Làmina de betum modificat amb elastòmers

SBS, LBM(SBS)-30-FP 2,5

5,04 1,75

mt14lga010ea 1,350 m2  Làmina de betum modificat amb elastòmers

SBS, LBM(SBS)-50/G-FP 3

8,24 11,12

mt15acc020 2,000 M   Perfil xapa acer galva per a encontres amb

paraments verticals  

1,45 2,90

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               5,40 0,08

TOTAL PARTIDA.............................................. 22,10

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de VINT-I-DUES EURO con DEU CÉNTIMOS.

05.02.02 ut  Restitució de les instal·lacions elèctriques d'alimentació, enll
Restitució de les instal·lacions d'alimentació de l'enllu-

menat urbà al seu estat inicial. Mà d'obra i material

BG222510 100,000 m   Tub flexible corrugat

PVC,DN=16mm,1J,320N,2000V                 

0,14 14,00

BG312130 300,000 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x2,5mm2              0,60 180,00

BG63D15S 5,800 u   Presa

corrent,p/munt.superf.,(2P+T),16A/250V,a/tapa+caixa

estanc

3,40 19,72

BGW63000 5,800 u   P.p.accessoris p/end.                                           0,34 1,97

A012H000 16,534 h   Oficial 1a electricista                                         24,16 399,46

A013H000 16,538 h   Ajudant electricista                                            20,73 342,83

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               742,30 11,13

TOTAL PARTIDA.............................................. 969,11

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de NOU-CENTES SEIXANTA-NOU EURO con ONZE

CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

05.01.04 ut  Instal·lació bàsica, vista, i provisional de senyalització i eme
Instal·lació bàsica i provisional vista, de senyalització i
emergència a l'interior del jaciment i dins el nou àmbit
excavat

A012H000 6,355 h   Oficial 1a electricista                                         24,16 153,54

A013H000 6,353 h   Ajudant electricista                                            20,73 131,70

BH61CK7A 4,000 u   Llum d'emergència,no
permanent,IP4X,rect.,policarbon.,làmp.fluor

73,41 293,64

BG151411 4,000 u   Caixa
deriv.plàstic,90x90mm,prot.IP-40,p/encastar   

0,53 2,12

BG222510 20,000 m   Tub flexible corrugat
PVC,DN=16mm,1J,320N,2000V                 

x  1,02 0,14 2,86

BG32B120 60,000 m   Cable H07Z-K (AS), 1x1,5mm2                           x  1,02 0,29 17,75

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               285,20 4,28

TOTAL PARTIDA.............................................. 605,89

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de SIS-CENTES CINC EUROS con VUITANTA-NOU
CÉNTIMOS.

SUBCAPITOL 05.02  FASE XII  ACABATS EXTERIORS I INSTAL·LAC.
RESTITUCIÓ MOB URBÀ.  
05.02.01 m2  Aïllament i impermeabilització de l'extradòs de la nova llosa-co

Aïllament i impermeabilització de l'extradós de la nova
llosa de protecció. Mà d'obra i material.

A0127000  0,125 h   Oficial 1a col·locador                                          23,38 2,92

A0137000  0,119 h   Ajudant col·locador                                             20,76 2,47

mt14iea020c 0,500 kg  Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues
tipus EB UNE 104321    

1,72 0,86

mt14lba010c 0,347 m2  Làmina de betum modificat amb elastòmers
SBS, LBM(SBS)-30-FP 2,5

5,04 1,75

mt14lga010ea 1,350 m2  Làmina de betum modificat amb elastòmers
SBS, LBM(SBS)-50/G-FP 3

8,24 11,12

mt15acc020 2,000 M   Perfil xapa acer galva per a encontres amb
paraments verticals  

1,45 2,90

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               5,40 0,08

TOTAL PARTIDA.............................................. 22,10

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de VINT-I-DUES EUROS con DEU CÉNTIMOS.

05.02.02 ut  Restitució de les instal·lacions elèctriques d'alimentació, enll
Restitució de les instal·lacions d'alimentació de l'enllu-
menat urbà al seu estat inicial. Mà d'obra i material

BG222510 100,000 m   Tub flexible corrugat
PVC,DN=16mm,1J,320N,2000V                 

0,14 14,00

BG312130 300,000 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x2,5mm2              0,60 180,00

BG63D15S 5,800 u   Presa
corrent,p/munt.superf.,(2P+T),16A/250V,a/tapa+caixa
estanc

3,40 19,72

BGW63000 5,800 u   P.p.accessoris p/end.                                           0,34 1,97

A012H000 16,534 h   Oficial 1a electricista                                         24,16 399,46

A013H000 16,538 h   Ajudant electricista                                            20,73 342,83

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               742,30 11,13

TOTAL PARTIDA.............................................. 969,11

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de NOU-CENTES SEIXANTA-NOU EUROS con ONZE
CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

05.02.03 ut  Restitució de bàculs d'enllumenat preexistents i desmuntats al s
Restitució de bàculs desmuntats al seu estat inicial. Mà

d'obra, material i peces especials.

BHWM1000 1,000 u   P.p.accessoris p/columnes                                 16,10 16,10

A012H000 1,008 h   Oficial 1a electricista                                         24,16 24,35

A013H000 1,009 h   Ajudant electricista                                            20,73 20,92

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               45,30 0,68

TOTAL PARTIDA.............................................. 62,05

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de SEIXANTA-DUES EURO con CINC CÉNTIMOS.

05.02.04 ut  Restitució de mobiliari urbà preexistent i desmuntat al seu esta
Restituició al seu estat inicial dels elements de mobiliari

urbà preexistents i desmuntats: balises de protecció del

nou espai públic, elements de senyalització, panell infor-

matiu, parquímetre, tapes de registre en pous i arque-

tes, jardineres preexistents, etc. Mà d'obra i material

ACCESSMOBURB 1,000 1   Accessoris mobiliari urbà                                     5,77 5,77

A0122000  0,150 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 3,51

A0140000  0,150 h   Manobre                                                         19,52 2,93

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               12,20 0,18

TOTAL PARTIDA.............................................. 12,39

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de DOTZE EURO con TRENTA-NOU CÉNTIMOS.

05.02.05 ml  Restitució de vorals preexistents i desmuntats al seu estat inic
Reposició dels vorals de delimitació de l'àmbit de l'espai

pùblic, prèviament desmuntats. Restitució al seu estat

original.

A0122000  0,082 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 1,92

B0710150  0,005 t   Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2    32,25 0,16

A0140000  0,080 h   Manobre                                                         19,52 1,56

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               3,50 0,05

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,69

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de TRES EURO con SEIXANTA-NOU CÉNTIMOS.

05.02.06 ut  Restitució de guals preexistents i desmuntats al seu estat origi
Restitució de guals prèviament desmuntats al seu estat

original. Mà d'obra i material.

A0122000  4,867 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 113,79

A0140000  4,863 h   Manobre                                                         19,52 94,93

B0710150  0,100 t   Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2    32,25 3,23

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               208,70 3,13

TOTAL PARTIDA.............................................. 215,08

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de DUES-CENTES QUINZE EURO con VUIT CÉNTIMOS.

05.02.07 m2  Restitució paviment panot hidràulic sobre nova llosa de protecci
Restitució del paviment de panot hidràulic sobre la nova

llosa de protecció i en  els àmbits afectats del paviment

preexistent.

A0122000  0,360 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 8,42

A0140000  0,370 h   Manobre                                                         19,52 7,22

B0710150  0,100 t   Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2    32,25 3,23

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               15,60 0,23

TOTAL PARTIDA.............................................. 19,10

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de DINOU EURO con DEU CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

05.02.03 ut  Restitució de bàculs d'enllumenat preexistents i desmuntats al s
Restitució de bàculs desmuntats al seu estat inicial. Mà
d'obra, material i peces especials.

BHWM1000 1,000 u   P.p.accessoris p/columnes                                 16,10 16,10

A012H000 1,008 h   Oficial 1a electricista                                         24,16 24,35

A013H000 1,009 h   Ajudant electricista                                            20,73 20,92

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               45,30 0,68

TOTAL PARTIDA.............................................. 62,05

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de SEIXANTA-DUES EUROS con CINC CÉNTIMOS.

05.02.04 ut  Restitució de mobiliari urbà preexistent i desmuntat al seu esta
Restituició al seu estat inicial dels elements de mobiliari
urbà preexistents i desmuntats: balises de protecció del
nou espai públic, elements de senyalització, panell infor-
matiu, parquímetre, tapes de registre en pous i arque-
tes, jardineres preexistents, etc. Mà d'obra i material

ACCESSMOBURB 1,000 1   Accessoris mobiliari urbà                                     5,77 5,77

A0122000  0,150 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 3,51

A0140000  0,150 h   Manobre                                                         19,52 2,93

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               12,20 0,18

TOTAL PARTIDA.............................................. 12,39

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de DOTZE EUROS con TRENTA-NOU CÉNTIMOS.

05.02.05 ml  Restitució de vorals preexistents i desmuntats al seu estat inic
Reposició dels vorals de delimitació de l'àmbit de l'espai
pùblic, prèviament desmuntats. Restitució al seu estat
original.

A0122000  0,082 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 1,92

B0710150  0,005 t   Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2    32,25 0,16

A0140000  0,080 h   Manobre                                                         19,52 1,56

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               3,50 0,05

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,69

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de TRES EUROS con SEIXANTA-NOU CÉNTIMOS.

05.02.06 ut  Restitució de guals preexistents i desmuntats al seu estat origi
Restitució de guals prèviament desmuntats al seu estat
original. Mà d'obra i material.

A0122000  4,867 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 113,79

A0140000  4,863 h   Manobre                                                         19,52 94,93

B0710150  0,100 t   Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2    32,25 3,23

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               208,70 3,13

TOTAL PARTIDA.............................................. 215,08

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de DUES-CENTES QUINZE EUROS con VUIT CÉNTIMOS.

05.02.07 m2  Restitució paviment panot hidràulic sobre nova llosa de protecci
Restitució del paviment de panot hidràulic sobre la nova
llosa de protecció i en  els àmbits afectats del paviment
preexistent.

A0122000  0,360 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 8,42

A0140000  0,370 h   Manobre                                                         19,52 7,22

B0710150  0,100 t   Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2    32,25 3,23

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               15,60 0,23

TOTAL PARTIDA.............................................. 19,10

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de DINOU EUROS con DEU CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

05.02.08 m2  Restitució de paviment asfàltic en els sectors dels vials afecta
Restitució del paviment asfàltic en els sectors dels vials

afectats per la intervenció. Carrers Santiago Rossinyol i

Enric Granados.

A0121000  0,550 h   Oficial 1a                                                      23,38 12,86

A0140000  0,500 h   Manobre                                                         19,52 9,76

A0150000  0,150 h   Manobre especialista                                            20,19 3,03

B0552300  1,000 kg  Emul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B4

CUR(ECR-1)             

0,43 0,43

B9H11331 0,189 t   Mesc.bit.AC 22 surf B 35/50D,granul.granític   53,18 10,05

C133A030 0,150 h   Compactador duplex manual,700 kg                 9,97 1,50

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               25,70 0,39

TOTAL PARTIDA.............................................. 38,02

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de TRENTA-VUIT EURO con DOS CÉNTIMOS.

05.02.09 ut  Restitució de passos de vianants i senyalèctica de circulació pr
Restitució dels passos de vianants i altra senyalèctica

de circulació, al seu estat original amb pintura especial.

B1ZB1000 1,972 kg  Pintura reflectora p/senyal.,p/SiS                        x  1,02 8,42 16,94

C1Z12A00 0,100 h   Màquina p/pintar banda vial,autopropulsada

p/SiS                

34,20 3,42

A012D000 0,400 h   Oficial 1a pintor                                               23,38 9,35

A013D000 0,400 h   Ajudant pintor                                                  20,76 8,30

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               17,70 0,27

TOTAL PARTIDA.............................................. 38,28

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de TRENTA-VUIT EURO con VINT-I-VUIT CÉNTIMOS.

SUBCAPITOL 05.03  FASE XIII EQUIPS I MAQUINÀRIA DE SUPORT I
INTERVENCIÓ           
05.03.01 ut  Desplaçament d'equips i maquinària de suport a la intervenció. G

Desplaçament d'equips i maquinària tipus giratòria de

3/5Tn per a dur a terme els treballs de suport a la recer-

ca arqueològica en extensió, moviment de terres, des-

muntatge de mòduls de pantalla actuals i transport dins

del recinte d'obra, inclús càrrega de contenidors i càrre-

ga d'elements sobre camió tipus dúmper o banyera

12/18Tn per a posterior transport a l'abocador municipal

autoritzat.

Amidament: 3 mesos/90 dies (màquina giratòria a peu

d'obra)

C13161E0 1,705 h   Minicarregadora s/pneumàtics

2-5,9t,+acces.retroexcavador a=40-6

47,60 81,16

TOTAL PARTIDA.............................................. 81,16

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de VUITANTA-UNA EURO con SETZE CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

05.02.08 m2  Restitució de paviment asfàltic en els sectors dels vials afecta
Restitució del paviment asfàltic en els sectors dels vials
afectats per la intervenció. Carrers Santiago Rossinyol i
Enric Granados.

A0121000  0,550 h   Oficial 1a                                                      23,38 12,86

A0140000  0,500 h   Manobre                                                         19,52 9,76

A0150000  0,150 h   Manobre especialista                                            20,19 3,03

B0552300  1,000 kg  Emul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B4
CUR(ECR-1)             

0,43 0,43

B9H11331 0,189 t   Mesc.bit.AC 22 surf B 35/50D,granul.granític   53,18 10,05

C133A030 0,150 h   Compactador duplex manual,700 kg                 9,97 1,50

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               25,70 0,39

TOTAL PARTIDA.............................................. 38,02

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS con DOS CÉNTIMOS.

05.02.09 ut  Restitució de passos de vianants i senyalèctica de circulació pr
Restitució dels passos de vianants i altra senyalèctica
de circulació, al seu estat original amb pintura especial.

B1ZB1000 1,972 kg  Pintura reflectora p/senyal.,p/SiS                        x  1,02 8,42 16,94

C1Z12A00 0,100 h   Màquina p/pintar banda vial,autopropulsada
p/SiS                

34,20 3,42

A012D000 0,400 h   Oficial 1a pintor                                               23,38 9,35

A013D000 0,400 h   Ajudant pintor                                                  20,76 8,30

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               17,70 0,27

TOTAL PARTIDA.............................................. 38,28

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS con VINT-I-VUIT CÉNTIMOS.

SUBCAPITOL 05.03  FASE XIII EQUIPS I MAQUINÀRIA DE SUPORT I
INTERVENCIÓ           
05.03.01 ut  Desplaçament d'equips i maquinària de suport a la intervenció. G

Desplaçament d'equips i maquinària tipus giratòria de
3/5Tn per a dur a terme els treballs de suport a la recer-
ca arqueològica en extensió, moviment de terres, des-
muntatge de mòduls de pantalla actuals i transport dins
del recinte d'obra, inclús càrrega de contenidors i càrre-
ga d'elements sobre camió tipus dúmper o banyera
12/18Tn per a posterior transport a l'abocador municipal
autoritzat.
Amidament: 3 mesos/90 dies (màquina giratòria a peu
d'obra)

C13161E0 1,705 h   Minicarregadora s/pneumàtics
2-5,9t,+acces.retroexcavador a=40-6

47,60 81,16

TOTAL PARTIDA.............................................. 81,16

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de VUITANTA-UNA EUROS con SETZE CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

SUBCAPITOL 05.04  EV GESTIÓ DE RESIDUS                                            
05.04.01                                                                     

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classifica-

ció dels mateixos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin

materials ceràmics, formigó, fusta, vidre, fibrociment,

acer, terres, entre altres, per tal de transportar en poste-

rioritat a l'abocador municipal autoritzat. 1% aprox. sobre

el pressupost de l'etapa V, lot V INSTAL·LACIONS I ACA-

BATS. RESTITUCIÓ DE MOBILIARI URBÀ. ALTRES.

A0122000  14,361 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 335,76

A0140000  5,501 h   Manobre                                                         19,52 107,38

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               443,10 6,65

TOTAL PARTIDA.............................................. 449,79

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de QUATRE-CENTES QUARANTA-NOU EURO con

SETANTA-NOU CÉNTIMOS.

SUBCAPITOL 05.05  EV CONTROL DE QUALITAT                                          
05.05.01     Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que esta-

bleixi el programa de control de qualitat que elabori la di-

recció d'execució. Inclou la formació estadística de lots i

sèries i els assaaigs corresponents. 1,5% aprox. sobre

el pressupost de l'etapa V, lot V INSTAL·LACIONS I ACA-

BATS. RESTITUCIÓ DE MOBILIARI URBÀ. ALTRES.

81           1,000                                                                     1.125,21 1.125,21

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.125,21

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de MIL CENT VINT-I-CINC EURO con VINT-I-UN CÉNTIMOS.

SUBCAPITOL 05.06  EV SEGURETAT I SALUT                                            
05.06.01 ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en

el recinte d'obra i en el decurs de les diferents actua-

cions a executar en el temps de durada de les obres,

tals com: proteccions individuals i col·lectives, senyalit-

zació provisional, instal·lacions d'evacuació, instal·lació

contra incendis i equipaments, sanitaris i altres. 2%

aprox. sobre el pressupost de l'etapa V, lot V INSTAL·LA-

CIONS I ACABATS. RESTITUCIÓ DE MOBILIARI URBÀ.

ALTRES..

A0122000  5,998 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 140,23

A0140000  13,447 h   Manobre                                                         19,52 262,49

SPC          0,550 un  Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva   179,70 98,84

EPI          0,550 un  Conjunt d'equips de protecció individual           167,78 92,28

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               593,80 8,91

TOTAL PARTIDA.............................................. 602,75

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de SIS-CENTES DUES EURO con SETANTA-CINC CÉNTIMOS.
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS (Presupuesto)

AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Quantitat Ud Descripció Preu Subtotal Import

SUBCAPITOL 05.04  EV GESTIÓ DE RESIDUS                                            
05.04.01                                                                     

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classifica-
ció dels mateixos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin
materials ceràmics, formigó, fusta, vidre, fibrociment,
acer, terres, entre altres, per tal de transportar en poste-
rioritat a l'abocador municipal autoritzat. 1% aprox. sobre
el pressupost de l'etapa V, lot V INSTAL·LACIONS I ACA-
BATS. RESTITUCIÓ DE MOBILIARI URBÀ. ALTRES.

A0122000  14,361 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 335,76

A0140000  5,501 h   Manobre                                                         19,52 107,38

A%AUX00150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               443,10 6,65

TOTAL PARTIDA.............................................. 449,79

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de QUATRE-CENTES QUARANTA-NOU EUROS con
SETANTA-NOU CÉNTIMOS.

SUBCAPITOL 05.05  EV CONTROL DE QUALITAT                                          
05.05.01     Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que esta-
bleixi el programa de control de qualitat que elabori la di-
recció d'execució. Inclou la formació estadística de lots i
sèries i els assaaigs corresponents. 1,5% aprox. sobre
el pressupost de l'etapa V, lot V INSTAL·LACIONS I ACA-
BATS. RESTITUCIÓ DE MOBILIARI URBÀ. ALTRES.

81           1,000                                                                     1.125,21 1.125,21

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.125,21

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de MIL CENT VINT-I-CINC EUROS con VINT-I-UN CÉNTIMOS.

SUBCAPITOL 05.06  EV SEGURETAT I SALUT                                            
05.06.01 ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en
el recinte d'obra i en el decurs de les diferents actua-
cions a executar en el temps de durada de les obres,
tals com: proteccions individuals i col·lectives, senyalit-
zació provisional, instal·lacions d'evacuació, instal·lació
contra incendis i equipaments, sanitaris i altres. 2%
aprox. sobre el pressupost de l'etapa V, lot V INSTAL·LA-
CIONS I ACABATS. RESTITUCIÓ DE MOBILIARI URBÀ.
ALTRES..

A0122000  5,998 h   Oficial 1a paleta                                               23,38 140,23

A0140000  13,447 h   Manobre                                                         19,52 262,49

SPC          0,550 un  Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva   179,70 98,84

EPI          0,550 un  Conjunt d'equips de protecció individual           167,78 92,28

%NAAA00000150 1,500 %   Mitjans auxiliars                                               593,80 8,91

TOTAL PARTIDA.............................................. 602,75

Puja el preu total de la partida a l´esmerada quantitat de SIS-CENTES DUES EUROS con SETANTA-CINC
CÉNTIMOS.
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PROJECTE MODIFICAT  FASE I.  AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR 
XAMFRÀ  DELIMITAT PELS CARRERS ENRIC GRANADOS I VIL·LA ROMANA            EXP: 45-Pm-2018 

 
XAVIER GUITART TARRÉS, arquitecte. GUITART ARQUITECTURA I ASS. SLP. Novembre de 2 0 1 8  
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4. PRESSUPOST  
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PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                       

Codi Descripció Quantitat Preu Import

CAPITOL 01 ETAPA I LOT I TREBALLS PREVIS I AUXILIARS                       
SUBCAPITOL 01.01 FASE 0 IMPLANTACIÓ D'OBRA. TREBALLS PREVIS I
AUXILIARS          

01.01.01 ml  Tancament del recinte d'obra. Seguretat                         

Implantació de tanca de seguretat  en delimitació del recinte d'obra.

Tanca normalitzada de malla a simple torsió i portes d'accés de dues

fulles situades en els extrems de migdia i N-O. Senyalització nocturna

i diürna.

133,23 5,92 788,72

01.01.02 ut  Instal·lació sanitaris i caseta d'obra                          

Instal·lació de sanitaris provisionals i caseta d'obra

1,00 1.569,70 1.569,70

01.01.03 ut  Instal·lació de comptadors d'obra. Aigua i electricitat         

Instal·lació de comptadors provisionals d'aigua i electricitat

1,00 951,58 951,58

01.01.04 ut  Instal·lació de contenidors de runa                             

Instal·lació de contenidors de runa 6/8/10m³ dins l'àmbit del recinte de

l'obra i segons es localitza en el plànol de projecte.

3,00 63,10 189,30

01.01.05 ut  Delimitació espai aplec material                                

Delimitació d'espais per acopi de materials dins del recinte de l'obra

convenientment acotat segons plànol de projecte. Senyalització

1,00 55,83 55,83

01.01.06 ut  Protecció de paviments i murs jaciment arqueològic planta
soterr

Protecció de paviments i murs de l'actual jaciment arqueològic a plan-

ta soterrani, en contacte amb les actuals pantalles a desmuntar i en

un àmbit de 10mts. per la cara interior de la pantalla i seguint el perí-

metre de les mateixes. Protecció amb geotèxtil i peces especials de

PVC/fusta/pòrex. Implementació de tanca de seguretat homologada a

una distància de 10mts. respecte la cara interior de les actuals panta-

lles a desmuntar, i per tal de segregar el recinte d'obra a nivell de

planta soterrani. Senyalització

1,00 777,77 777,77

01.01.07 ut  Implantació d'il·luminació d'obra                               

Implantació d'il·luminació d'obra.

1,00 1.834,02 1.834,02

01.01.08 ut  Replanteig planta arqueològica i pantalles                      

Replanteig de la planta arqueològica completa sobre paviment cota

+0,00. Col·locació de fites i referències per reconstruir el replanteig de

l'estructura completa de l'edifici octogonal, alhora que situar les panta-

lles actuals i futures.

1,00 155,05 155,05

01.01.09 ut  Prospeccions geofísiques i magnètiques                          

Realització de prospeccions geofísiques i magnètiques per tal de deli-

mitar i descriure àrees no conegudes del jaciment i de manera no

destructiva. Prospecció basada en la tomografia de resistivitat elèctri-

ca (ERT) en tres dimensions. Intervenció a realitzar dins de l'àmbit

d'intervenció d'obra i delimitada pels carrers Santiago Rusiñol i Enric

Granados.

1,00 4.680,90 4.680,90

30 de Novembre de 2017 Pàgina 1

APROVACIÓ
 D

ECRET A
LC

ALD
IA

 2
1.

12
.1

8



PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Descripció Quantitat Preu Import

CAPITOL 01 ETAPA I LOT I TREBALLS PREVIS I AUXILIARS                       
SUBCAPITOL 01.01 FASE 0 IMPLANTACIÓ D'OBRA. TREBALLS PREVIS I
AUXILIARS          

01.01.01 ml  Tancament del recinte d'obra. Seguretat                         

Implantació de tanca de seguretat  en delimitació del recinte d'obra.
Tanca normalitzada de malla a simple torsió i portes d'accés de dues
fulles situades en els extrems de migdia i N-O. Senyalització nocturna
i diürna.

133,23 5,92 788,72

01.01.02 ut  Instal·lació sanitaris i caseta d'obra                          

Instal·lació de sanitaris provisionals i caseta d'obra

1,00 1.569,70 1.569,70

01.01.03 ut  Instal·lació de comptadors d'obra. Aigua i electricitat         

Instal·lació de comptadors provisionals d'aigua i electricitat

1,00 951,58 951,58

01.01.04 ut  Instal·lació de contenidors de runa                             

Instal·lació de contenidors de runa 6/8/10m³ dins l'àmbit del recinte de
l'obra i segons es localitza en el plànol de projecte.

3,00 63,10 189,30

01.01.05 ut  Delimitació espai aplec material                                

Delimitació d'espais per acopi de materials dins del recinte de l'obra
convenientment acotat segons plànol de projecte. Senyalització

1,00 55,83 55,83

01.01.06 ut  Protecció de paviments i murs jaciment arqueològic planta
soterr

Protecció de paviments i murs de l'actual jaciment arqueològic a plan-
ta soterrani, en contacte amb les actuals pantalles a desmuntar i en
un àmbit de 10mts. per la cara interior de la pantalla i seguint el perí-
metre de les mateixes. Protecció amb geotèxtil i peces especials de
PVC/fusta/pòrex. Implementació de tanca de seguretat homologada a
una distància de 10mts. respecte la cara interior de les actuals panta-
lles a desmuntar, i per tal de segregar el recinte d'obra a nivell de
planta soterrani. Senyalització

1,00 777,77 777,77

01.01.07 ut  Implantació d'il·luminació d'obra                               

Implantació d'il·luminació d'obra.

1,00 1.834,02 1.834,02

01.01.08 ut  Replanteig planta arqueològica i pantalles                      

Replanteig de la planta arqueològica completa sobre paviment cota
+0,00. Col·locació de fites i referències per reconstruir el replanteig de
l'estructura completa de l'edifici octogonal, alhora que situar les panta-
lles actuals i futures.

1,00 155,05 155,05

01.01.09 ut  Prospeccions geofísiques i magnètiques                          

Realització de prospeccions geofísiques i magnètiques per tal de deli-
mitar i descriure àrees no conegudes del jaciment i de manera no
destructiva. Prospecció basada en la tomografia de resistivitat elèctri-
ca (ERT) en tres dimensions. Intervenció a realitzar dins de l'àmbit
d'intervenció d'obra i delimitada pels carrers Santiago Rusiñol i Enric
Granados.

1,00 4.680,90 4.680,90
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Codi Descripció Quantitat Preu Import

01.01.10 ut  Execució de cales per exploració física                         

Realització de prospeccions geofísiques i magnètiques per tal de deli-

mitar i descriure àrees no conegudes del jaciment i de manera no

destructiva. Prospecció basada en la tomografia de resistivitat elèctri-

ca (ERT) en tres dimensions. Intervenció a realitzar dins de l'àmbit

d'intervenció d'obra i delimitada pels carrers Santiago Rusiñol i Enric

Granados.

1,00 155,05 155,05

TOTAL SUBCAPITOL 01.01 FASE 0........................... 11.157,92

SUBCAPITOL 01.02 FASE I DESMUNTATGES I ENDERROCS                                 
01.02.01 ut  Desmuntatges elements mobiliari urbà                            

Desmuntatge d'elements de mobiliari urbà,  tals com balises d'acer

d'una alçada màxima d'1,00m de secció circular i disposats en el perí-

metre exterior de la vorera i junt al voral de formigó que la delimita.

Sectors N-E i S-E.  Inclús trasllat a magatzem municipal per a futura

reubicació

23,00 3,87 89,01

01.02.02 ut  Desmuntatge de fanals i elements de senyalització               

Desmuntatge de mobiliari urbà de fanals i senyalització. Inclús trasllat

a magatzem municipal per a futura reubicació.

7,00 9,30 65,10

01.02.03 ut  Desmuntatge parquímetre                                         

Desmuntatge d'element de parquímetre situat a l'angle de llevant i del

panell d'informació situat entre l'espai entre els dos primers arbres en

el sector de migdia i enfrontat a la façana sud de la caixa. Trasllat a

magatzem municipal per a futura reubicació.

1,00 77,55 77,55

01.02.04 ut  Arrencada arbres existents                                      

Arrancada d'arbres preexistents afectats pel nou àmbit d'intervenció

per a transplantament a un àmbit diferent de la seva actual ubicació.

Inclús escocells. Possible transplantament a l'àrea del parc confron-

tant.

3,00 77,55 232,65

01.02.05 ut  Trasllat de jardineres                                          

Trasllat de les actuals jardineres situades al davant de la façana de

migdia de "La Caixa" per a re-situar-les a la mateixa vorera de migdia i

fora de l'àmbit de l'obra.

2,00 27,90 55,80

01.02.06 m2 Desmuntatge plataforma contenidors soterrats                    

Desmuntatge de la plataforma amb 3 contenidors individuals soterrats

de recollida de deixalles orgàniques i inorgàniques de dimensions

4,10x1,80x3,25mts, situada a la vorera de migdia i en l'espai d'aparca-

ment. Inclús trasllat al magatzem municipal i  construcció de nou sos-

tre de biguetes de formigó i encadellat ceràmic i xapa de compressió i

segellat  per a restitució de l'espai soterrat al seu estat inicial.

7,38 111,67 824,12

01.02.07 m2 Desmuntatge panot morter hidràulic                              

Desmuntatge de panot de morter hidràulic tradicional de dimensions

20x20x4cm col·locat sobre l'àrea de l'actual vorera que cobreix la llosa

de protecció del jaciment. Posterior reutilització si és possible.

233.99m² (233.99m² x 0,05 = 11,69m³)

233,99 6,41 1.499,88

30 de Novembre de 2017 Pàgina 2

APROVACIÓ
 D

ECRET A
LC

ALD
IA

 2
1.

12
.1

8



PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Descripció Quantitat Preu Import

01.01.10 ut  Execució de cales per exploració física                         

Realització de prospeccions geofísiques i magnètiques per tal de deli-
mitar i descriure àrees no conegudes del jaciment i de manera no
destructiva. Prospecció basada en la tomografia de resistivitat elèctri-
ca (ERT) en tres dimensions. Intervenció a realitzar dins de l'àmbit
d'intervenció d'obra i delimitada pels carrers Santiago Rusiñol i Enric
Granados.

1,00 155,05 155,05

TOTAL SUBCAPITOL 01.01 FASE 0........................... 11.157,92

SUBCAPITOL 01.02 FASE I DESMUNTATGES I ENDERROCS                                 
01.02.01 ut  Desmuntatges elements mobiliari urbà                            

Desmuntatge d'elements de mobiliari urbà,  tals com balises d'acer
d'una alçada màxima d'1,00m de secció circular i disposats en el perí-
metre exterior de la vorera i junt al voral de formigó que la delimita.
Sectors N-E i S-E.  Inclús trasllat a magatzem municipal per a futura
reubicació

23,00 3,87 89,01

01.02.02 ut  Desmuntatge de fanals i elements de senyalització               

Desmuntatge de mobiliari urbà de fanals i senyalització. Inclús trasllat
a magatzem municipal per a futura reubicació.

7,00 9,30 65,10

01.02.03 ut  Desmuntatge parquímetre                                         

Desmuntatge d'element de parquímetre situat a l'angle de llevant i del
panell d'informació situat entre l'espai entre els dos primers arbres en
el sector de migdia i enfrontat a la façana sud de la caixa. Trasllat a
magatzem municipal per a futura reubicació.

1,00 77,55 77,55

01.02.04 ut  Arrencada arbres existents                                      

Arrancada d'arbres preexistents afectats pel nou àmbit d'intervenció
per a transplantament a un àmbit diferent de la seva actual ubicació.
Inclús escocells. Possible transplantament a l'àrea del parc confron-
tant.

3,00 77,55 232,65

01.02.05 ut  Trasllat de jardineres                                          

Trasllat de les actuals jardineres situades al davant de la façana de
migdia de "La Caixa" per a re-situar-les a la mateixa vorera de migdia i
fora de l'àmbit de l'obra.

2,00 27,90 55,80

01.02.06 m2 Desmuntatge plataforma contenidors soterrats                    

Desmuntatge de la plataforma amb 3 contenidors individuals soterrats
de recollida de deixalles orgàniques i inorgàniques de dimensions
4,10x1,80x3,25mts, situada a la vorera de migdia i en l'espai d'aparca-
ment. Inclús trasllat al magatzem municipal i  construcció de nou sos-
tre de biguetes de formigó i encadellat ceràmic i xapa de compressió i
segellat  per a restitució de l'espai soterrat al seu estat inicial.

7,38 111,67 824,12

01.02.07 m2 Desmuntatge panot morter hidràulic                              

Desmuntatge de panot de morter hidràulic tradicional de dimensions
20x20x4cm col·locat sobre l'àrea de l'actual vorera que cobreix la llosa
de protecció del jaciment. Posterior reutilització si és possible.
233.99m² (233.99m² x 0,05 = 11,69m³)

233,99 6,41 1.499,88
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Codi Descripció Quantitat Preu Import

01.02.08 ut  Desmuntatge de voral de formigó prefabricat tipus T4 o similar
e

Desmuntatge de voral de formigó prefabricat tipus T4 o similar en deli-

mitació de la vorera col·locada sobre la llosa de protecció del jaci-

ment, amb neteja i emmagatzematge dins del recinte d'obra per a

posterior reutilització.

79,02 8,79 694,59

01.02.09 ut  Desmuntatge de guals                                            

Desmuntatge de gual per a vianants de dimensions 4,00x1,20mts de

formigó prefabricat tipus T4 o similar i/o pedra granítica. Inclús neteja i

emmagatzematge dins del recinte d'obra per a posterior reutilització.

2,00 46,51 93,02

01.02.10 m3 Enderroc paviment asfàltic                                      

Enderroc de paviment asfàltic amb martell pneumàtic i/o màquina re-

troexcavadora de mida petita, bobcat o similar,  en el vial de Santiago

Rusiñol i en l'àmbit afectat pel recinte d'obra entre pantalles i rases de

col·lectors i més serveis urbans. Sector de tramuntana

32,36 28,03 907,05

01.02.11 ut  Desmuntatge arquetes de telèfon                                 

Desmuntatge de les tapes de les tres arquetes de telèfon situades a

l'extrem de llevant de l'actual vorera, per tal de comprovar la instal·lació

i estudiar in situ les alternatives de desplaçament per tal de no afectar

l'àmbit d'intervenció i poder mantenir el servei. Posterior reutilització.

3,00 12,38 37,14

01.02.12 ut  Desmuntatge parcial embornal                                    

Desmuntatge parcial de l'actual embornal d'acer situat al carrer de

Santiago Rusiñol per tal de deixar lliure l'àmbit d'intervenció. Manteni-

ment de la resta d'embornals per a desguàs de les aigües pluvials

que recull el vial. Posterior reutilització

1,00 38,88 38,88

01.02.13 ut  Desmuntatge tapes pous de registre de col·lectors               

Desmuntatge de tapes de pous de registre dels col·lectors generals

d'aigües residuals que circulen pels eixos dels carrers Santiago Rusi-

ñol i Enric Granados a fi de comprovar les seves dimensions, profun-

ditat i punts de connexió de la xarxa d'aigües residuals que actualment

circula per l'interior del jaciment i a una cota mitjana de -2,50mts.

2,00 12,38 24,76

01.02.14 ml  Desmuntatge col·lectors aigües residuals                        

Desmuntatge per a futur trasllat de trams de la xarxa de col·lectors

d'aigües residuals tant dels sanitaris de "La Caixa" com els sanitaris

ubicats a l'edifici d'accés al Museu que circulen per l'interior del jaci-

ment i adossats a l'intradós de les pantalles actuals i per l'extradós en

el sector de migdia.

(107,38ml x 0,016m² x 3,1416 =  5,27m³)

107,38 3,73 400,53

01.02.15 ut  Càrrega manual i/o màquina sobre camió 10/12Tn d'elements
divers

Càrrega manual o a màquina sobre camió 10/12Tn, de diversos ele-

ments de mobiliari urbà i altres per a emmagatzemar al magatzem

municipal i posterior reutilització, tot restituint l'espai urbà al seu estat

inicial

45,00 7,74 348,30
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Codi Descripció Quantitat Preu Import

01.02.08 ut  Desmuntatge de voral de formigó prefabricat tipus T4 o similar
e

Desmuntatge de voral de formigó prefabricat tipus T4 o similar en deli-
mitació de la vorera col·locada sobre la llosa de protecció del jaci-
ment, amb neteja i emmagatzematge dins del recinte d'obra per a
posterior reutilització.

79,02 8,79 694,59

01.02.09 ut  Desmuntatge de guals                                            

Desmuntatge de gual per a vianants de dimensions 4,00x1,20mts de
formigó prefabricat tipus T4 o similar i/o pedra granítica. Inclús neteja i
emmagatzematge dins del recinte d'obra per a posterior reutilització.

2,00 46,51 93,02

01.02.10 m3 Enderroc paviment asfàltic                                      

Enderroc de paviment asfàltic amb martell pneumàtic i/o màquina re-
troexcavadora de mida petita, bobcat o similar,  en el vial de Santiago
Rusiñol i en l'àmbit afectat pel recinte d'obra entre pantalles i rases de
col·lectors i més serveis urbans. Sector de tramuntana

32,36 28,03 907,05

01.02.11 ut  Desmuntatge arquetes de telèfon                                 

Desmuntatge de les tapes de les tres arquetes de telèfon situades a
l'extrem de llevant de l'actual vorera, per tal de comprovar la instal·lació
i estudiar in situ les alternatives de desplaçament per tal de no afectar
l'àmbit d'intervenció i poder mantenir el servei. Posterior reutilització.

3,00 12,38 37,14

01.02.12 ut  Desmuntatge parcial embornal                                    

Desmuntatge parcial de l'actual embornal d'acer situat al carrer de
Santiago Rusiñol per tal de deixar lliure l'àmbit d'intervenció. Manteni-
ment de la resta d'embornals per a desguàs de les aigües pluvials
que recull el vial. Posterior reutilització

1,00 38,88 38,88

01.02.13 ut  Desmuntatge tapes pous de registre de col·lectors               

Desmuntatge de tapes de pous de registre dels col·lectors generals
d'aigües residuals que circulen pels eixos dels carrers Santiago Rusi-
ñol i Enric Granados a fi de comprovar les seves dimensions, profun-
ditat i punts de connexió de la xarxa d'aigües residuals que actualment
circula per l'interior del jaciment i a una cota mitjana de -2,50mts.

2,00 12,38 24,76

01.02.14 ml  Desmuntatge col·lectors aigües residuals                        

Desmuntatge per a futur trasllat de trams de la xarxa de col·lectors
d'aigües residuals tant dels sanitaris de "La Caixa" com els sanitaris
ubicats a l'edifici d'accés al Museu que circulen per l'interior del jaci-
ment i adossats a l'intradós de les pantalles actuals i per l'extradós en
el sector de migdia.
(107,38ml x 0,016m² x 3,1416 =  5,27m³)

107,38 3,73 400,53

01.02.15 ut  Càrrega manual i/o màquina sobre camió 10/12Tn d'elements
divers

Càrrega manual o a màquina sobre camió 10/12Tn, de diversos ele-
ments de mobiliari urbà i altres per a emmagatzemar al magatzem
municipal i posterior reutilització, tot restituint l'espai urbà al seu estat
inicial

45,00 7,74 348,30
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01.02.16 m3 Càrrega manual i/o màquina de runa sobre camió 10/12Tn          

Càrrega manual o a màquina de runa sobre camió de 10/15Tn o con-

tenidor 6/8/10m³. Inclús esponjament.

Nombre de contenidors: 410,02m³/10 m³ (contenidor) = 41 conteni-

dors

410,02 21,94 8.995,84

01.02.17 m3 Transport de runa a l'abocador amb camió 10/12Tn                

Transport de runa a l'abocador municipal autoritzat amb camió de

10TN per a contenidors de 6/8/10m³. Inclús esponjament.

410,02 17,36 7.117,95

TOTAL SUBCAPITOL 01.02 FASE I ............................ 21.502,17

SUBCAPITOL 01.03 FASE II EXCAVACIÓ I MOVIMENT DE TERRES. SERVEIS
URBANS          

01.03.01 m3 Moviment de terres per obertura de rases col·lectors
preexistent

Moviment de terres  per a rases amb mitjans manuals i/o mecànics,  a

base de màquina petita tipus bobcat o similar per obertura de rases

per on circulen els col·lectors d'aigües residuals provinents de l'inte-

rior del jaciment i del local "La Caixa". Inclús verificar les connexions

als col·lectors de la xarxa pública amb la situació del seu nivell to-

pogràfic. Rases de dimensions 0,80x3,00m i longitud segons plànols

de projecte

166,29 21,86 3.635,10

01.03.02 m3 Moviment de terres per obertures de rases serveis urbans        

Moviment de terres amb mitjans manuals i mecànics a base de

màquina petita tipus bobcat o similar per obertura de rases per on cir-

culen els serveis urbans tant en el carrer Santiago Rusiñol com al ca-

rrer Enric Granados. Rases de dimensions 0,60x0,80m com a màxim i

longitud segons plànols de projecte

33,26 21,86 727,06

01.03.03 m3 Càrrega manual i/o màquina de runa sobre camió 10/12Tn          

Càrrega manual o a màquina de runa sobre camió de 10/15TN o con-

tenidor 6/8/10m³. Inclús esponjament.

Nombre de contenidors: 239,45m³/10 m³ (contenidor) = 24 conteni-

dors.

239,45 21,86 5.234,38

01.03.04 m3 Transport de runa a l'abocador amb camió 10/12Tn                

Transport de runa a l'abocador municipal autoritzat amb camió de

10TN per a contenidors de 6/8/10m³. Inclús esponjament.

239,45 17,36 4.156,85

TOTAL SUBCAPITOL 01.03 FASE II EXCAVACIÓ I 13.753,39
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01.02.16 m3 Càrrega manual i/o màquina de runa sobre camió 10/12Tn          

Càrrega manual o a màquina de runa sobre camió de 10/15Tn o con-
tenidor 6/8/10m³. Inclús esponjament.
Nombre de contenidors: 410,02m³/10 m³ (contenidor) = 41 conteni-
dors

410,02 21,94 8.995,84

01.02.17 m3 Transport de runa a l'abocador amb camió 10/12Tn                

Transport de runa a l'abocador municipal autoritzat amb camió de
10TN per a contenidors de 6/8/10m³. Inclús esponjament.

410,02 17,36 7.117,95

TOTAL SUBCAPITOL 01.02 FASE I ............................ 21.502,17

SUBCAPITOL 01.03 FASE II EXCAVACIÓ I MOVIMENT DE TERRES. SERVEIS
URBANS          

01.03.01 m3 Moviment de terres per obertura de rases col·lectors
preexistent

Moviment de terres  per a rases amb mitjans manuals i/o mecànics,  a
base de màquina petita tipus bobcat o similar per obertura de rases
per on circulen els col·lectors d'aigües residuals provinents de l'inte-
rior del jaciment i del local "La Caixa". Inclús verificar les connexions
als col·lectors de la xarxa pública amb la situació del seu nivell to-
pogràfic. Rases de dimensions 0,80x3,00m i longitud segons plànols
de projecte

166,29 21,86 3.635,10

01.03.02 m3 Moviment de terres per obertures de rases serveis urbans        

Moviment de terres amb mitjans manuals i mecànics a base de
màquina petita tipus bobcat o similar per obertura de rases per on cir-
culen els serveis urbans tant en el carrer Santiago Rusiñol com al ca-
rrer Enric Granados. Rases de dimensions 0,60x0,80m com a màxim i
longitud segons plànols de projecte

33,26 21,86 727,06

01.03.03 m3 Càrrega manual i/o màquina de runa sobre camió 10/12Tn          

Càrrega manual o a màquina de runa sobre camió de 10/15TN o con-
tenidor 6/8/10m³. Inclús esponjament.
Nombre de contenidors: 239,45m³/10 m³ (contenidor) = 24 conteni-
dors.

239,45 21,86 5.234,38

01.03.04 m3 Transport de runa a l'abocador amb camió 10/12Tn                

Transport de runa a l'abocador municipal autoritzat amb camió de
10TN per a contenidors de 6/8/10m³. Inclús esponjament.

239,45 17,36 4.156,85

TOTAL SUBCAPITOL 01.03 FASE II EXCAVACIÓ I 13.753,39
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SUBCAPITOL 01.04 FASE III MODIFICACIÓ I DESPLAÇAMENT DE SERVEIS
URBANS AFECTATS  

01.04.01 ml  Modificació i trasllat serveis urbans afectats: clavegueram, aig

Subministrament i col·locació de material per a modificació i trasllat

dels serveis urbans, tals com xarxa de clavegueram, aigua, electricitat,

gas i telecomunicacions, etc. que circulen a eix del carrer Santiago Ru-

siñol i que queden afectats per l'àmbit d'intervenció de l'obra que com-

pletarà l'edifici octogonal i en el sector de tramuntana. Trasllat del

col·lector actual de diàmetre 400mm,  altre de nou i en funció del seu

estat, tot ressituant-lo de forma paral·lela al recorregut actual, però fo-

ra de l'àmbit d'intervenció, Connecció a nous pous per a resoldre els

canvis de gir i unions provocats pel desplaçament de la xarxa.

32,92 33,77 1.111,71

01.04.02 ut  Subministrament i col·locació pous de registre prefabricats     

Subministrament i col·locació de pous de registre prefabricats i/o

construïts in situ per a modificació i desplaçament de la xarxa de

col·lector d'aigües residuals preexistent i en el tram afectat per l'àmbit

d'intervenció del sector de tramuntana al carrer Santiago Rusiñol i

migdia al carrer Enric Granados. Diàmetre de pous de registre de

80cm i profunditat igual a l'actual (3,00-4,00mts). Inclús subministra-

ment i col·locació d'escala d'accés per a neteja i manteniment i tapa

de registre normalitzada.

4,00 132,49 529,96

01.04.03 ml  Nous col·lectors per evacuació d'aigües residuals 250/300mm  

Subministrament i col·locació de nous col·lectors per evacuació de les

aigües residuals dels sanitaris de "La Caixa" i els del propi equipa-

ment, per l'exterior del jaciment i també del nou àmbit d'intervenció que

completarà l'edifici octogonal. Col·lectors de PVC de diàmetre

250/300mm, inclús peces especials d'unió, ancoratges, canvi de gir,

etc. Col·locació sobre llit de sorra a l'interior de les rases executades

amb anterioritat. El nou col·lector del sanitari de l'equipament caldrà

connectar-lo al col·lector general situat a l'eix del carrer Santiago Rusi-

ñol. El nou col·lector de "La Caixa" caldrà connectar-lo al col·lector ge-

neral situat a l'eix del carrer Enric Granados.

30,58 16,10 492,34

01.04.04 ut  Subministrament i col·locació d'arquetes prefabricades per
serve

Formació d'arquetes prefabricades o construïdes "in situ", per a pas

d'instal·lacions de serveis urbans, de dimensions

0,45x0,45mx0,60/0,80m, tals com aigua, electricitat, enllumenat, tele-

comunicacions, etc. fora de l'àmbit d'intervenció de l'àrea afectada pel

jaciment arqueològic, per a trasllat de les instal·lacions actuals i/o no-

ves en el cas que sigui necessari, a fi de mantenir les instal·lacions

afectades en servei i de forma definitiva.

4,00 115,65 462,60

TOTAL SUBCAPITOL 01.04 FASE III .......................... 2.596,61
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PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Descripció Quantitat Preu Import

SUBCAPITOL 01.04 FASE III MODIFICACIÓ I DESPLAÇAMENT DE SERVEIS
URBANS AFECTATS  

01.04.01 ml  Modificació i trasllat serveis urbans afectats: clavegueram, aig

Subministrament i col·locació de material per a modificació i trasllat
dels serveis urbans, tals com xarxa de clavegueram, aigua, electricitat,
gas i telecomunicacions, etc. que circulen a eix del carrer Santiago Ru-
siñol i que queden afectats per l'àmbit d'intervenció de l'obra que com-
pletarà l'edifici octogonal i en el sector de tramuntana. Trasllat del
col·lector actual de diàmetre 400mm,  altre de nou i en funció del seu
estat, tot ressituant-lo de forma paral·lela al recorregut actual, però fo-
ra de l'àmbit d'intervenció, Connecció a nous pous per a resoldre els
canvis de gir i unions provocats pel desplaçament de la xarxa.

32,92 33,77 1.111,71

01.04.02 ut  Subministrament i col·locació pous de registre prefabricats     

Subministrament i col·locació de pous de registre prefabricats i/o
construïts in situ per a modificació i desplaçament de la xarxa de
col·lector d'aigües residuals preexistent i en el tram afectat per l'àmbit
d'intervenció del sector de tramuntana al carrer Santiago Rusiñol i
migdia al carrer Enric Granados. Diàmetre de pous de registre de
80cm i profunditat igual a l'actual (3,00-4,00mts). Inclús subministra-
ment i col·locació d'escala d'accés per a neteja i manteniment i tapa
de registre normalitzada.

4,00 132,49 529,96

01.04.03 ml  Nous col·lectors per evacuació d'aigües residuals 250/300mm  

Subministrament i col·locació de nous col·lectors per evacuació de les
aigües residuals dels sanitaris de "La Caixa" i els del propi equipa-
ment, per l'exterior del jaciment i també del nou àmbit d'intervenció que
completarà l'edifici octogonal. Col·lectors de PVC de diàmetre
250/300mm, inclús peces especials d'unió, ancoratges, canvi de gir,
etc. Col·locació sobre llit de sorra a l'interior de les rases executades
amb anterioritat. El nou col·lector del sanitari de l'equipament caldrà
connectar-lo al col·lector general situat a l'eix del carrer Santiago Rusi-
ñol. El nou col·lector de "La Caixa" caldrà connectar-lo al col·lector ge-
neral situat a l'eix del carrer Enric Granados.

30,58 16,10 492,34

01.04.04 ut  Subministrament i col·locació d'arquetes prefabricades per
serve

Formació d'arquetes prefabricades o construïdes "in situ", per a pas
d'instal·lacions de serveis urbans, de dimensions
0,45x0,45mx0,60/0,80m, tals com aigua, electricitat, enllumenat, tele-
comunicacions, etc. fora de l'àmbit d'intervenció de l'àrea afectada pel
jaciment arqueològic, per a trasllat de les instal·lacions actuals i/o no-
ves en el cas que sigui necessari, a fi de mantenir les instal·lacions
afectades en servei i de forma definitiva.

4,00 115,65 462,60

TOTAL SUBCAPITOL 01.04 FASE III .......................... 2.596,61
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PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                       

Codi Descripció Quantitat Preu Import

SUBCAPITOL 01.05 EI GESTIÓ DE RESIDUS                                            
01.05.01 ut  Gestió de residus                                               

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classificació dels matei-

xos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin materials ceràmics, formi-

gó, fusta, vidre, fibrociment, acer, terres, entre altres, per tal de trans-

portar en posterioritat a l'abocador municipal autoritzat. 1% aprox. so-

bre el pressupost de l'etapa I, lot I TREBALLS PREVIS I AUXILIARS.

1,00 725,93 725,93

TOTAL SUBCAPITOL 01.05 EI GESTIÓ DE .............. 725,93

SUBCAPITOL 01.06 EI SEGURETAT I SALUT                                            
01.06.01     Seguretat i salut                                               

1,00 973,71 973,71

TOTAL SUBCAPITOL 01.06 EI SEGURETAT I ......... 973,71

TOTAL CAPITOL 01 ETAPA I LOT I TREBALLS... 50.709,73
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PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Descripció Quantitat Preu Import

SUBCAPITOL 01.05 EI GESTIÓ DE RESIDUS                                            
01.05.01 ut  Gestió de residus                                               

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classificació dels matei-
xos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin materials ceràmics, formi-
gó, fusta, vidre, fibrociment, acer, terres, entre altres, per tal de trans-
portar en posterioritat a l'abocador municipal autoritzat. 1% aprox. so-
bre el pressupost de l'etapa I, lot I TREBALLS PREVIS I AUXILIARS.

1,00 725,93 725,93

TOTAL SUBCAPITOL 01.05 EI GESTIÓ DE .............. 725,93

SUBCAPITOL 01.06 EI SEGURETAT I SALUT                                            
01.06.01     Seguretat i salut                                               

1,00 973,71 973,71

TOTAL SUBCAPITOL 01.06 EI SEGURETAT I ......... 973,71

TOTAL CAPITOL 01 ETAPA I LOT I TREBALLS... 50.709,73
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PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                       

Codi Descripció Quantitat Preu Import

CAPITOL 02 ETAPA II LOT II PANTALLES DELIMITACIÓ EXTERIOR RESTES
ARQUEOL   
SUBCAPITOL 02.01 FASE IV PANTALLES FORMIGÓ ARMAT.
INFRAESTRUCTURA I PROTECCIÓ    

02.01.01 m2 Construcció de pantalla perimetral de formigó armat. Control
de 

Construcció de nova pantalla perimetral de formigó de central, armat

d'un gruix 0,50m, una alçada 11mts aproximadament, i una longitud

total de 62,50ml, executada amb trams de 2,00mts d'amplada com a

màxim, i en funció de la màquina bivalva utilitzada. Pantalla disposada

en geometria de costats formant un octògon concèntric a l'octògon de

l'edifici romà. Pantalla armada amb una quantía de 90kg/m² i formigó

d'alta resistència i d'acord amb les característiques tècniques, segons

plànols de projecte i càlcul. Construcció de muret guia per executar les

pantalles, inclús la retirada del mateix a l'abocador municipal autorit-

zat. Execució de l'actuació tenint en compte el condicionant de les pre-

existències dels murs històrics que completaran l'edifici octogonal, a fi

de no malmetre les restes arqueològiques romanes. Execució per fa-

ses d'acord amb els diferents trams que composen la geometria de la

nova pantalla, tenint en compte les futures portalades que relaciona-

ran el nou deambulatori amb les futures ampliacions de l'equipament

i per la cara exterior de la nova pantalla. Inclús disposar de tots els

elements de control i protecció necessaris per a salvaguardar el jaci-

ment. Mà d'obra, material i mitjans auxiliars i maquinària. Amidament

equivalent a 625 m2.

625,00 138,79 86.743,75

02.01.02 m2 Construcció de biga de coronació per a riostrament de
pantalles.

Construcció de biga de coronació amb formigó de central, armat amb

característiques i quantíes iguals a les pantalles i per tal de riostrar

per la part superior les pantalles executades i en tota la seva longitud.

Dimensions 0,60m x 62,50ml x 0,50m. Mà d'obra, material i mitjans

auxiliars i maquinària.

Amidament equivalent a 37,50 m2.

37,50 40,64 1.524,00

02.01.03 m2 Infraestructura-coberta provisional protecció àmbit excavació
no

Construcció de coberta provisional de protecció en l'àmbit del nou jaci-

ment a excavar,  per tal de protegir l'àmbit de la nova excavació de les

inclemències meteorològiques i d'acord amb els plànols de projecte.

Instal·lació d'estructura de mecanotub  com a suport  de coberta lleu-

gera a base de estructura de jàsseres de mecanotub i planxes d'acer

en formació de les vessants de coberta a dues aigües. Alçada lliure

4,5mts. Elements i peces especials. Senyalització diürna i nocturna.

La previsió de la permanència de l'estructura en obra es quantifica en

3 mesos com a màxim.

471,75 65,45 30.876,04

TOTAL SUBCAPITOL 02.01 FASE IV PANTALLES 119.143,79
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PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Descripció Quantitat Preu Import

CAPITOL 02 ETAPA II LOT II MURS DELIMITACIÓ EXTERIOR RESTES
ARQUEOLÒGIQUES 
SUBCAPITOL 02.01 FASE IV MURS PREFABRICATS DE FORMIGÓ.
INFRAESTRUCTURA PROTECCIÓ 

02.01.01 m2 Murs prefabricats de formigó armat. Control de qualitat         

Subministrament i col·locació de murs prefabricats de formigó armat,
realitzat amb formigó HA-40/ac/12/IIa, en forma de "L" de 4,00mts
d'alçada i 2,40mts de base. La secció vertical del mur de dimensions i
geometria variable, adequada a l'esforç a resistir, varia d'un gruix a la
base de 0,76cm fins a un coronament de 28cm. Pel que fa a la fona-
mentació excèntrica, té una longitud de 2,00mts, un gruix de 25cm i ta-
ló-riostra de formigó armat executat  in-situ i per l'intradós dels murs,
de dimensions 40x25cm per lligar  la base de tots els mòduls prefa-
bricats  i pel   seu intradós. Els murs estan disposats en geometria de
costats formant un octògon concèntric a l'octògon de l'edifici romà, en
mòduls de 2,00mts d'amplada en la seva majoria, a excepció dels
mòduls cantoners de mida variable. Execució de l'actuació tenint en
compte el condicionant de les preexistències dels murs històrics que
completaran l'edifici octogonal, a fi de no malmetre les restes arque-
ològiques romanes. Tenir en compte les futures obertures de la FASE
II, que connectaran el deambulatori amb la nova ampliació amb es-
pais al servei dels usos del museu. Elaboració de murs prefabricats
al taller industrial, i muntatge i col·locació en obra. Inclús grua autopro-
pulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 80T i
27mts d'alçada màxima de treball. (Veure plànols de detalls d'espece-
jament dels mòduls del murs prefabricats). Mà d'obra, material i mit-
jans auxiliars.

245,96 240,00 59.030,40

02.01.02 m2 Capa de formigó de neteja i anivellació fonaments murs
prefabric

Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació dels
murs prefabricats, de 10 cm d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fa-
bricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació
prèviament realitzada.

151,42 9,00 1.362,78

02.01.03 m2 Infraestructura-coberta provisional protecció àmbit excavació
no

Construcció de coberta provisional de protecció en l'àmbit del nou jaci-
ment a excavar,  per tal de protegir l'àmbit de la nova excavació de les
inclemències meteorològiques i d'acord amb els plànols de projecte.
Instal·lació d'estructura de mecanotub  com a suport  de coberta lleu-
gera a base de estructura de jàsseres de mecanotub i planxes d'acer
en formació de les vessants de coberta a dues aigües. Alçada lliure
4,5mts. Elements i peces especials. Senyalització diürna i nocturna.
La previsió de la permanència de l'estructura en obra es quantifica en
3 mesos com a màxim.

471,75 65,45 30.876,04

TOTAL SUBCAPITOL 02.01 FASE IV MURS ............ 91.269,22
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PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                       

Codi Descripció Quantitat Preu Import

SUBCAPITOL 02.02 EII GESTIÓ DE RESIDUS                                           
02.02.01 ut  Gestió de residus                                               

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classificació dels matei-

xos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin materials ceràmics, formi-

gó, fusta, vidre, fibrociment, acer, terres, entre altres, per tal de trans-

portar en posterioritat a l'abocador municipal autoritzat. 1% aprox. so-

bre el pressupost de l'etapa II, lot II PANTALLES DELIMITACIÓ EXTE-

RIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES.

1,00 1.734,75 1.734,75

TOTAL SUBCAPITOL 02.02 EII GESTIÓ DE ............. 1.734,75

SUBCAPITOL 02.03 EII CONTROL DE QUALITAT                                         
02.03.01 ut  Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que estableixi el progra-

ma de control de qualitat que elabori la direcció d'execució. Inclou la

formació estadística de lots i sèries i els assaaigs corresponents.

1,5% aprox. sobre el pressupost de l'etapa II, lot II PANTALLES DELI-

MITACIÓ EXTERIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES.

1,00 1.176,14 1.176,14

TOTAL SUBCAPITOL 02.03 EII CONTROL DE ........ 1.176,14

SUBCAPITOL 02.04 EII SEGURETAT I SALUT                                           
02.04.01 ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en el recinte

d'obra i en el decurs de les diferents actuacions a executar en el

temps de durada de les obres, tals com: proteccions individuals i

col·lectives, senyalització provisional, instal·lacions d'evacuació, ins-

tal·lació contra incendis i equipaments, sanitaris i altres. 2% aprox. so-

bre el pressupost de l'etapa II, lot II PANTALLES DELIMITACIÓ EXTE-

RIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES.

1,00 2.320,41 2.320,41

TOTAL SUBCAPITOL 02.04 EII SEGURETAT I ........ 2.320,41

TOTAL CAPITOL 02 ETAPA II LOT II ................... 124.375,09
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PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Descripció Quantitat Preu Import

SUBCAPITOL 02.02 EII GESTIÓ DE RESIDUS                                           
02.02.01 ut  Gestió de residus                                               

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classificació dels matei-
xos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin materials ceràmics, formi-
gó, fusta, vidre, fibrociment, acer, terres, entre altres, per tal de trans-
portar en posterioritat a l'abocador municipal autoritzat. 1% aprox. so-
bre el pressupost de l'etapa II, lot II PANTALLES DELIMITACIÓ EXTE-
RIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES.

1,00 1.734,75 1.734,75

TOTAL SUBCAPITOL 02.02 EII GESTIÓ DE ............. 1.734,75

SUBCAPITOL 02.03 EII CONTROL DE QUALITAT                                         
02.03.01 ut  Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que estableixi el progra-
ma de control de qualitat que elabori la direcció d'execució. Inclou la
formació estadística de lots i sèries i els assaaigs corresponents.
1,5% aprox. sobre el pressupost de l'etapa II, lot II PANTALLES DELI-
MITACIÓ EXTERIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES.

1,00 1.176,14 1.176,14

TOTAL SUBCAPITOL 02.03 EII CONTROL DE ........ 1.176,14

SUBCAPITOL 02.04 EII SEGURETAT I SALUT                                           
02.04.01 ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en el recinte
d'obra i en el decurs de les diferents actuacions a executar en el
temps de durada de les obres, tals com: proteccions individuals i
col·lectives, senyalització provisional, instal·lacions d'evacuació, ins-
tal·lació contra incendis i equipaments, sanitaris i altres. 2% aprox. so-
bre el pressupost de l'etapa II, lot II PANTALLES DELIMITACIÓ EXTE-
RIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES.

1,00 2.320,41 2.320,41

TOTAL SUBCAPITOL 02.04 EII SEGURETAT I ........ 2.320,41

TOTAL CAPITOL 02 ETAPA II LOT II MURS......... 96.500,52
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PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                       

Codi Descripció Quantitat Preu Import

CAPITOL 03 ETAPA III LOT III PROSPECCIÓ, EXPLORAC FÍSICA I RECERCA
ARQUEOL 
SUBCAPITOL 03.01 FASE V EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA EN EXTENSIÓ            

03.01.01     Excavació de terres en extensió jaciment arqueològic
(280,78m²) 

Excavació en extensió en l'àmbit a excavar amb mitjans mecànics

(maquinària petita tipus bobcat o similar) i manuals de terres i en

l'àmbit definit entre les  pantalles actual i nova, per a completar l'edifici

octogonal romà. Excavació en extensió i en una alçada de 5,00mts

com a màxim. Control i seguiment arqueològic. Mà d'obra, material i

mitjans auxiliars i maquinària

1.263,54 21,66 27.368,28

03.01.02     Càrrega manual i/o màquina de runa sobre camió 10/12Tn          

Càrrega manual i/o mecànica de terres provinents de l'excavació so-

bre contenidor d'1m³ o contenidors entre 6/10m³. Utilització de màqui-

na petita tipus bobcat o similar i altra de complementària tipus gi-

ratòria de 3/5Tnper a desplaçament de les càrregues per a l'interior de

l'obra i/o sobre camió de 10/18Tn per a posterior transport a l'aboca-

dor.

Amidament: 1.263,54m³

Nombre de contenidors (10m³): 1.263,54m³/ 10m³ = 126 contenidors

de 10m³

Nombre de contenidors (1m³): 1.263,54m³/ 1m³ = 1.264 big bags

d'1m³.

Rendiment: 1.263,54m³ / 6m³/h càrrega

1.263,54 8,24 10.411,57

03.01.03     Transport de runa a l'abocador amb camió 10/12Tn                

Càrrega de contenidor sobre camió i transport a l'abocador municipal

autoritzat amb camió tipus banyera de 10/12Tn .

Amidament: 126 uts/camió (1.263,54m³).

Rendiment:: 126 uts (càrregues i viatges anar i tornar) x 3h/ut

1.263,54 15,00 18.953,10

TOTAL SUBCAPITOL 03.01 FASE V EXCAVACIÓ.. 56.732,95

SUBCAPITOL 03.02 FASE VI NETEJA I CONSOLIDACIÓ DE LES RESTES
ARQUEOLÒGIQUES      

03.02.01     Neteja de coronaments i paraments verticals restes
arqueològique

Neteja de coronaments i paraments verticals de les restes arqui-

tectòniques descolgades de terres, a mida que va avançant l'excavació

per tal de deixar les superfícies netes i preparades per a dur a terme

la posterior consolidació. Inclús protecció de les parts descolgades i

netejades. Mà d'obra i material.

618,56 3,07 1.898,98

03.02.02     Consolidació de coronaments i paraments verticals restes
arqueol

Consolidació de coronaments i paraments verticals de les restes ar-

quitectòniques descolgades de terres, amb mitjans manuals i utilitza-

ció de materials compatibles per a deixar fixats els materials de para-

ments i coronaments. Control i seguiment arqueològic durant tot el

procés. La durada de l'actuació es programa amb 3 mesos com a

màxim. Inclús protecció dels diferents murs. Mà d'obra i material.

618,56 18,54 11.468,10

03.02.03     Neteja i consolidació de paviments i sub-bases històriques      

Neteja i consolidació dels paviments o sub-bases històriques que pu-

guin descobrir-se per tal de protegir-les i ser objecte de restauració fu-

tura. Inclús protecció dels paviments o sub-bases amb fus-

ta/pòrex/PVC/altres.
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PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Descripció Quantitat Preu Import

CAPITOL 03 ETAPA III LOT III PROSPECCIÓ, EXPLORAC FÍSICA I RECERCA
ARQUEOL 
SUBCAPITOL 03.01 FASE V EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA EN EXTENSIÓ            

03.01.01     Excavació de terres en extensió jaciment arqueològic            

Excavació de terres en extensió amb mitjans manuals i mecànics
(maquinària petita tipus bobcat o similar) en l'àmbit definit entre la
pantalla preexistent de delimitació del museu fins els límits de la nova
fonamentació dels murs prefabricats perimetrals. Excavació en exten-
sió i en una alçada de 4,72mts aproximadament. Control i seguiment
arqueològic. Mà d'obra, material, mitjans auxiliars i maquinària de su-
port a base de màquina petita i giratòria.

1.876,77 21,66 40.650,84

03.01.02     Càrrega manual i/o màquina de runa sobre camió 10/12Tn          

Càrrega manual i/o mecànica de terres provinents de l'excavació so-
bre contenidor/patera (entre 5-9m³ per patera en funció del tipus). Uti-
lització de màquina petita tipus bobcat o similar i altra de comple-
mentària tipus giratòria de 3/5Tn per extracció de terres i  des-
plaçament de les  terres per a l'interior de l'obra i/o sobre camió de
10/12Tn per a posterior transport a l'abocador.
Amidament: 1.876,80m³
Nombre de contenidors (9m³): 1.876,80m³/ 9m³ = 209 contenidors de
9m³
Rendiment: 1.876,80m³ / 6m³/h càrrega

1.876,80 8,24 15.464,83

03.01.03     Transport de runa a l'abocador amb camió 10/12Tn                

Càrrega de contenidor/patera (entre 5-9m³ per patera en funció del ti-
pus) sobre camió i transport a l'abocador municipal autoritzat amb ca-
mió tipus banyera de 10/12Tn.
Amidament: 209 uts/camió (1.876,79m³).
Rendiment:: 209 uts (càrregues i viatges anar i tornar) x 3h/ut

1.876,79 15,00 28.151,85

TOTAL SUBCAPITOL 03.01 FASE V EXCAVACIÓ.. 84.267,51

SUBCAPITOL 03.02 FASE VI NETEJA I CONSOLIDACIÓ DE LES RESTES
ARQUEOLÒGIQUES      

03.02.01     Neteja de coronaments i paraments verticals restes
arqueològique

Neteja de coronaments i paraments verticals de les restes arqui-
tectòniques descolgades de terres, a mida que va avançant l'excavació
per tal de deixar les superfícies netes i preparades per a dur a terme
la posterior consolidació. Inclús protecció de les parts descolgades i
netejades. Mà d'obra i material.

618,56 3,07 1.898,98

03.02.02     Consolidació de coronaments i paraments verticals restes
arqueol

Consolidació de coronaments i paraments verticals de les restes ar-
quitectòniques descolgades de terres, amb mitjans manuals i utilitza-
ció de materials compatibles per a deixar fixats els materials de para-
ments i coronaments. Control i seguiment arqueològic durant tot el
procés. La durada de l'actuació es programa amb 3 mesos com a
màxim. Inclús protecció dels diferents murs. Mà d'obra i material.

618,56 18,54 11.468,10

03.02.03     Neteja i consolidació de paviments i sub-bases històriques      

Neteja i consolidació dels paviments o sub-bases històriques que pu-
guin descobrir-se per tal de protegir-les i ser objecte de restauració fu-
tura. Inclús protecció dels paviments o sub-bases amb fus-
ta/pòrex/PVC/altres.
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PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                       

Codi Descripció Quantitat Preu Import

233,99 21,53 5.037,80

TOTAL SUBCAPITOL 03.02 FASE VI NETEJA I ...... 18.404,88

SUBCAPITOL 03.03 FASE VII ANALÍTIQUES                                            
03.03.01     Analítiques per a l'estudi paleobotànic                         

Analítiques per a l'estudi paleobotànic de 400L de sediment, la seva

tria i la determinació de 500 fragments de carbó i 1.000 restes car-

pològiques.

1,00 1.562,36 1.562,36

03.03.02     Analítiques estudi fauna-malacologia                            

Analítiques per a l'estudi de la fauna-malacologia.

1,00 1.468,62 1.468,62

03.03.03     Analítiques verificació anàlisi de contingut atuells i altres es

Analítiques per a verificar l'anàlisi de contingut d'atuells amb estudi de

fitòlits, de greixos o altres.

1,00 1.156,14 1.156,14

03.03.04     Analítiques determinació sedimentologia                         

Analítiques per a determinar la sedimentologia

1,00 937,41 937,41

TOTAL SUBCAPITOL 03.03 FASE VII ........................ 5.124,53

SUBCAPITOL 03.04 EIII GESTIÓ DE RESIDUS                                          
03.04.01     EIII Gestió de residus                                          

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classificació dels matei-

xos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin materials ceràmics, formi-

gó, fusta, vidre, fibrociment, acer, terres, entre altres, per tal de trans-

portar en posterioritat a l'abocador municipal autoritzat. 1% aprox. so-

bre el pressupost de l'etapa III, lot III PANTALLES DELIMITACIÓ EXTE-

RIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES. INFRAESTRUCTURA VERTICAL

DE PROTECCIÓ ÀMBIT EXCAVACIÓ.

1,00 1.195,94 1.195,94

TOTAL SUBCAPITOL 03.04 EIII GESTIÓ DE ............ 1.195,94

SUBCAPITOL 03.05 EIII CONTROL DE QUALITAT                                        
03.05.01     Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que estableixi el progra-

ma de control de qualitat que elabori la direcció d'execució. Inclou la

formació estadística de lots i sèries i els assaaigs corresponents.

1,5% aprox. sobre el pressupost de l'etapa III, lot III PANTALLES DELI-

MITACIÓ EXTERIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES. INFRAESTRUC-

TURA VERTICAL DE PROTECCIÓ ÀMBIT EXCAVACIÓ.

1,00 809,90 809,90

TOTAL SUBCAPITOL 03.05 EIII CONTROL DE ....... 809,90
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PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Descripció Quantitat Preu Import

233,99 21,53 5.037,80

TOTAL SUBCAPITOL 03.02 FASE VI NETEJA I ...... 18.404,88

SUBCAPITOL 03.03 FASE VII ANALÍTIQUES                                            
03.03.01     Analítiques per a l'estudi paleobotànic                         

Analítiques per a l'estudi paleobotànic de 400L de sediment, la seva
tria i la determinació de 500 fragments de carbó i 1.000 restes car-
pològiques.

1,00 1.562,36 1.562,36

03.03.02     Analítiques estudi fauna-malacologia                            

Analítiques per a l'estudi de la fauna-malacologia.

1,00 1.468,62 1.468,62

03.03.03     Analítiques verificació anàlisi de contingut atuells i altres es

Analítiques per a verificar l'anàlisi de contingut d'atuells amb estudi de
fitòlits, de greixos o altres.

1,00 1.156,14 1.156,14

03.03.04     Analítiques determinació sedimentologia                         

Analítiques per a determinar la sedimentologia

1,00 937,41 937,41

TOTAL SUBCAPITOL 03.03 FASE VII ........................ 5.124,53

SUBCAPITOL 03.04 EIII GESTIÓ DE RESIDUS                                          
03.04.01     EIII Gestió de residus                                          

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classificació dels matei-
xos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin materials ceràmics, formi-
gó, fusta, vidre, fibrociment, acer, terres, entre altres, per tal de trans-
portar en posterioritat a l'abocador municipal autoritzat. 1% aprox. so-
bre el pressupost de l'etapa III, lot III PANTALLES DELIMITACIÓ EXTE-
RIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES. INFRAESTRUCTURA VERTICAL
DE PROTECCIÓ ÀMBIT EXCAVACIÓ.

1,00 1.195,94 1.195,94

TOTAL SUBCAPITOL 03.04 EIII GESTIÓ DE ............ 1.195,94

SUBCAPITOL 03.05 EIII CONTROL DE QUALITAT                                        
03.05.01     Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que estableixi el progra-
ma de control de qualitat que elabori la direcció d'execució. Inclou la
formació estadística de lots i sèries i els assaaigs corresponents.
1,5% aprox. sobre el pressupost de l'etapa III, lot III PANTALLES DELI-
MITACIÓ EXTERIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES. INFRAESTRUC-
TURA VERTICAL DE PROTECCIÓ ÀMBIT EXCAVACIÓ.

1,00 809,90 809,90

TOTAL SUBCAPITOL 03.05 EIII CONTROL DE ....... 809,90
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PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                       

Codi Descripció Quantitat Preu Import

SUBCAPITOL 03.06 EIII SEGURETAT I SALUT                                          
03.06.01 ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en el recinte

d'obra i en el decurs de les diferents actuacions a executar en el

temps de durada de les obres, tals com: proteccions individuals i

col·lectives, senyalització provisional, instal·lacions d'evacuació, ins-

tal·lació contra incendis i equipaments, sanitaris i altres. 2% aprox. so-

bre el pressupost de l'etapa III, lot III PANTALLES DELIMITACIÓ EXTE-

RIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES. INFRAESTRUCTURA VERTICAL

DE PROTECCIÓ ÀMBIT EXCAVACIÓ.

1,00 1.603,01 1.603,01

TOTAL SUBCAPITOL 03.06 EIII SEGURETAT I ....... 1.603,01

TOTAL CAPITOL 03 ETAPA III LOT III.................. 83.871,21
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PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Descripció Quantitat Preu Import

SUBCAPITOL 03.06 EIII SEGURETAT I SALUT                                          
03.06.01 ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en el recinte
d'obra i en el decurs de les diferents actuacions a executar en el
temps de durada de les obres, tals com: proteccions individuals i
col·lectives, senyalització provisional, instal·lacions d'evacuació, ins-
tal·lació contra incendis i equipaments, sanitaris i altres. 2% aprox. so-
bre el pressupost de l'etapa III, lot III PANTALLES DELIMITACIÓ EXTE-
RIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES. INFRAESTRUCTURA VERTICAL
DE PROTECCIÓ ÀMBIT EXCAVACIÓ.

1,00 1.603,01 1.603,01

TOTAL SUBCAPITOL 03.06 EIII SEGURETAT I ....... 1.603,01

TOTAL CAPITOL 03 ETAPA III LOT III.................. 111.405,77
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PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                       

Codi Descripció Quantitat Preu Import

CAPITOL 04 ETAPA IV LOT IV INFRAESTR. VERT. I HORTZ. PROTEC. NOVES
RESTES  
SUBCAPITOL 04.01 FASE VIII APUNTALAMENT I DESMUNTATGE ACTUAL
PANTALLA DE PROTECC 

04.01.01 ut  Apuntalament preventiu i provisional de l'actual llosa de protec

Apuntalament preventiu de la llosa actual de protecció del jaciment ar-

queològic, per l'intradós de la pantalla preexistent i a base de puntals

telescòpics de mecanotub, disposats sobre taulons de fusta a te-

rra-sostre i amb una separació entre 0,60-0,80mts aproximadament.

Apuntalament a base d'una o dues franges de puntals, disposades en

paral·lel i amb una separació màxima d'1,00mts. Alternativament i

amb la corresponent justificació de càlcul, es podrà procedir a apunta-

lar la llosa actual amb elements d'alumini rigiditzats amb estructura tri-

dimensional i amb una competència estructural per a suportar entre

10/12TN per puntal. Puntals situats a una equidistància entre

1,00-1,20mts aproximadament. L'apuntalament es mantindrà d'acord

amb la durada de les actuacions de desmuntatge de les pantalles i

ampliació de la llosa de protecció. Senyalització. Material, mà d'obra,

muntatge i desmuntatge i lloguer diari amb un període de temps de 90

dies.

48,00 76,68 3.680,64

04.01.02 m2 Protecció sobre coronaments i paraments verticals de restes
arqu

Subministrament i col·locació d'elements de protecció sobre corona-

ments i paraments verticals a dues cares, de les restes arqueològi-

ques i arquitectòniques de l'octogon romà, inclús el paviment o

sub-bases del mateix, a base d'estesa de lamines de PVC, planxes

de pòrex o similar. Mà d'obra i material.

852,55 1,60 1.364,08
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PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Descripció Quantitat Preu Import

CAPITOL 04 ETAPA IV LOT IV INFRAESTR. VERT. I HORTZ. PROTEC. NOVES
RESTES  
SUBCAPITOL 04.01 FASE VIII APUNTALAMENT I DESMUNTATGE ACTUAL
PANTALLA DE PROTECC 

04.01.01 ut  Apuntalament preventiu i provisional de l'actual llosa de protec

Apuntalament preventiu de la llosa actual de protecció del jaciment ar-
queològic, per l'intradós de la pantalla preexistent i a base de puntals
telescòpics de mecanotub, disposats sobre taulons de fusta a te-
rra-sostre i amb una separació entre 0,60-0,80mts aproximadament.
Apuntalament a base d'una o dues franges de puntals, disposades en
paral·lel i amb una separació màxima d'1,00mts. Alternativament i
amb la corresponent justificació de càlcul, es podrà procedir a apunta-
lar la llosa actual amb elements d'alumini rigiditzats amb estructura tri-
dimensional i amb una competència estructural per a suportar entre
10/12TN per puntal. Puntals situats a una equidistància entre
1,00-1,20mts aproximadament. L'apuntalament es mantindrà d'acord
amb la durada de les actuacions de desmuntatge de les pantalles i
ampliació de la llosa de protecció. Senyalització. Material, mà d'obra,
muntatge i desmuntatge i lloguer diari amb un període de temps de 90
dies.

48,00 76,68 3.680,64

04.01.02 m2 Protecció sobre coronaments i paraments verticals de restes
arqu

Subministrament i col·locació d'elements de protecció sobre corona-
ments i paraments verticals a dues cares, de les restes arqueològi-
ques i arquitectòniques de l'octogon romà, inclús el paviment o
sub-bases del mateix, a base d'estesa de lamines de PVC, planxes
de pòrex o similar. Mà d'obra i material.

852,55 1,60 1.364,08
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AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                       

Codi Descripció Quantitat Preu Import

04.01.03 m2 Desmuntatge pantalla actual de delimitació del jaciment
arqueolò

Desmuntatge de les pantalles actuals que delimiten el jaciment ar-

queològic pels sectors de migdia, llevant i tramuntana, amb una di-

mensió de 0,50m x 48,00ml x 5,00m aproximadament.

Operació a executar un cop construïdes les noves pantalles i realitza-

da l'excavació de terres del nou àmbit d'intervenció. Es procedirà des

de l'espai del nou àmbit excavat, tot mantenint les pantalles actuals, a

fi de no contaminar ni degradar les restes arqueològiques i arqui-

tectòniques descolgades de terres.

El sistema emprat serà el de tallar les pantalles amb disc de diamant

en sentit vertical i a una distància màxima de 1,00mts o 2,00mts, i al-

tres talls horitzontals de cada mòdul vertical i amb talls a una distància

de sota llosa de coberta de 0,45mts, altre tall a nivell de 2,50mts i per

últim un tall a la base de la pantalla a nivell -5,00mts aproximadament,

per tal d'acotar les dimensions i pes de les parts de pantalles a des-

muntar, poder elevar i transportar fàcilment dins del recinte de l'obra i

per la càrrega posterior sobre camió tipus banyera/dumper o similar.

Inclús perforacions de cada mòdul de pantalla tallada de diàmetre

120mm, per a poder embragar i elevar fins a la cota ±0,00. Pes aproxi-

mat de cada mòdul de pantalla tallada: 2,8Tn i dimensions 2,50m x

1,00m x 0,45m. Mà d'obra, material, mitjans auxiliars, maquinària es-

pecífica i giratòria de 3/5Tn.

Amidament detallat i descompost:

Longitud de talls horitzontals de 2,50mts: 48ml x 4 talls x 0,50m =

96,00m² de talls horitzontals

Longitud de talls verticals de 5,00mts i cada 1,00/2,00mts: 50talls x

5,00ml x 0,50m = 125m² de talls verticals

Pes mòdul pantalla tallat: 1,00m x 2,50m x 0,50m = 1,25m³ x

2.500kg/m³ = 3,12Tn/mòdul

Maquinària per elevació mòduls: giratòria 3/5Tn

TOTAL amidament m² de talls: 96,00m² + 125m² = 221,00m²

Mòduls 2,50x1,00x0,50: 96 uts

Mòduls 0,50x1,00x0,50: 48 uts

TOTAL perforacions per embragar-elevar: 96 uts + 48 uts = 144 uts (fo-

rats)

240,00 229,60 55.104,00

TOTAL SUBCAPITOL 04.01 FASE VIII ....................... 60.148,72

SUBCAPITOL 04.02 FASE IX ESTINTOLAMENT DE LLOSA DE PROTECCIÓ
PREEXISTENT         

04.02.01 kg  Nova estructura d'acer estintolament llosa actual i suport de la

Nova estructura d'estintolament per a suport de la llosa actual i nova

llosa a construir, a base d'un sistema de pilars d'acer, de secció circu-

lar i diàmetre de 350mm, parets estructurals, i amb un total de 7 uni-

tats disposats segons plànol de projecte. Alçada màxima de 5mts. Fo-

namentació sobre coronament de l'antiga pantalla desmuntada i a ba-

se de connexió de pilars i coronament de pantalla soterrada preexis-

tent, amb plaques d'acer de10/20mm de gruix i dimensió segons

càlcul (0,45x1,20). Inclús ancoratges al coronament de la pantalla ac-

tual, mitjançant perns d'acer corrugat de diàmetre 20mm i una longitud

d'encastament de 0,80mts aproximadament. Mà d'obra i material

2.782,50 4,83 13.439,48

04.02.02 kg  Subministrament i col·locació de platines d'acer estructural uni

Subministrament i col·locació de platines d'acer de 20mm de gruix en

unió de pilar estructural de 350mm a fonament pantalles preexistents.

Dimensions 500x800mm. Inclús perns d'ancoratge entre formigó i

acer, i soldadures entre platina i basament de pilar. Mà d'obra i mate-

rial.

448,00 4,83 2.163,84
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04.01.03 m2 Desmuntatge pantalla actual de delimitació del jaciment
arqueolò

Desmuntatge de les pantalles actuals que delimiten el jaciment ar-
queològic pels sectors de migdia, llevant i tramuntana, amb una di-
mensió de 0,50m x 48,00ml x 5,00m aproximadament.
Operació a executar un cop construïdes les noves pantalles i realitza-
da l'excavació de terres del nou àmbit d'intervenció. Es procedirà des
de l'espai del nou àmbit excavat, tot mantenint les pantalles actuals, a
fi de no contaminar ni degradar les restes arqueològiques i arqui-
tectòniques descolgades de terres.
El sistema emprat serà el de tallar les pantalles amb disc de diamant
en sentit vertical i a una distància màxima de 1,00mts o 2,00mts, i al-
tres talls horitzontals de cada mòdul vertical i amb talls a una distància
de sota llosa de coberta de 0,45mts, altre tall a nivell de 2,50mts i per
últim un tall a la base de la pantalla a nivell -5,00mts aproximadament,
per tal d'acotar les dimensions i pes de les parts de pantalles a des-
muntar, poder elevar i transportar fàcilment dins del recinte de l'obra i
per la càrrega posterior sobre camió tipus banyera/dumper o similar.
Inclús perforacions de cada mòdul de pantalla tallada de diàmetre
120mm, per a poder embragar i elevar fins a la cota ±0,00. Pes aproxi-
mat de cada mòdul de pantalla tallada: 2,8Tn i dimensions 2,50m x
1,00m x 0,45m. Mà d'obra, material, mitjans auxiliars, maquinària es-
pecífica i giratòria de 3/5Tn.

Amidament detallat i descompost:
Longitud de talls horitzontals de 2,50mts: 48ml x 4 talls x 0,50m =
96,00m² de talls horitzontals
Longitud de talls verticals de 5,00mts i cada 1,00/2,00mts: 50talls x
5,00ml x 0,50m = 125m² de talls verticals
Pes mòdul pantalla tallat: 1,00m x 2,50m x 0,50m = 1,25m³ x
2.500kg/m³ = 3,12Tn/mòdul
Maquinària per elevació mòduls: giratòria 3/5Tn
TOTAL amidament m² de talls: 96,00m² + 125m² = 221,00m²
Mòduls 2,50x1,00x0,50: 96 uts
Mòduls 0,50x1,00x0,50: 48 uts
TOTAL perforacions per embragar-elevar: 96 uts + 48 uts = 144 uts (fo-
rats)

240,00 229,60 55.104,00

TOTAL SUBCAPITOL 04.01 FASE VIII ....................... 60.148,72

SUBCAPITOL 04.02 FASE IX ESTINTOLAMENT DE LLOSA DE PROTECCIÓ
PREEXISTENT         

04.02.01 kg  Nova estructura d'acer estintolament llosa actual i suport de la

Nova estructura d'estintolament per a suport de la llosa actual i nova
llosa a construir, a base d'un sistema de pilars d'acer, de secció circu-
lar i diàmetre de 350mm, parets estructurals, i amb un total de 7 uni-
tats disposats segons plànol de projecte. Alçada màxima de 5mts. Fo-
namentació sobre coronament de l'antiga pantalla desmuntada i a ba-
se de connexió de pilars i coronament de pantalla soterrada preexis-
tent, amb plaques d'acer de10/20mm de gruix i dimensió segons
càlcul (0,45x1,20). Inclús ancoratges al coronament de la pantalla ac-
tual, mitjançant perns d'acer corrugat de diàmetre 20mm i una longitud
d'encastament de 0,80mts aproximadament. Mà d'obra i material

2.782,50 4,83 13.439,48

04.02.02 kg  Subministrament i col·locació de platines d'acer estructural uni

Subministrament i col·locació de platines d'acer de 20mm de gruix en
unió de pilar estructural de 350mm a fonament pantalles preexistents.
Dimensions 500x800mm. Inclús perns d'ancoratge entre formigó i
acer, i soldadures entre platina i basament de pilar. Mà d'obra i mate-
rial.

448,00 4,83 2.163,84
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04.02.03 kg  Subministrament i col·locació de jàsseres estintolament
l'actual

Estintolament de la llosa de protecció actual i la nova a construir, a ba-

se de col·locar jàsseres metàl·liques embegudes a l'interior de la no-

va llosa i en contacte amb el cantell de la llosa actual. Jàsseres de di-

ferents cantells tipus HEB 180-300-320-340-400-450mm i amb un to-

tal de 8 unitats. Soldadures i peces especials d'unió jàssera-pilar i

plaques d'acer equipades amb perns de diàmetres 10/20mm, per an-

coratge de la mateixa al cantell de la llosa actual, i per a garantir la

unió entre lloses fent-les solidàries amb els pilars de suport. Mà

d'obra i material.

6.912,00 4,88 33.730,56

TOTAL SUBCAPITOL 04.02 FASE IX ......................... 49.333,88

SUBCAPITOL 04.03 FASE X NOVA LLOSA DE PROTECCIÓ JACIMENT
ARQUEOLÒGIC             

04.03.01 m3 Construcció nova llosa-coberta protecció restes
arqueològiques. 

Construcció de nova llosa-coberta de protecció de formigó armat, se-

gons càlcul i disposada en el nou àmbit d'intervenció, per a protecció

de les restes arqueològiques romanes que completen l'octògon. For-

migó de central d'alta resistència i amb armat de 90kg/m², d'acord

amb les especificacions de càlcul i plànols de projecte. Gruix de la llo-

sa de 50cm, armada amb armadures bidireccionals superior i inferior

i segons detalls de plànols i càlculs de projecte. Inclús previsions de

futures obertures de dimensions previstes en projecte i per a il·lumi-

nació zenital del nou deambulatori entre la nova pantalla i la façana

històrica de l'edifici Romà. Encofrat a base de taulons de fusta escolli-

da, o panells tipus fenòlics, per a deixar el formigó vist. Inclús part pro-

porcional d'apuntalament de l'encofrat. Mà d'obra, material i mitjans

auxiliars.

140,39 123,76 17.374,67

TOTAL SUBCAPITOL 04.03 FASE X NOVA.............. 17.374,67

SUBCAPITOL 04.04 EIV GESTIÓ DE RESIDUS                                           
04.04.01 ut  Gestió de residus                                               

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classificació dels matei-

xos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin materials ceràmics, formi-

gó, fusta, vidre, fibrociment, acer, terres, entre altres, per tal de trans-

portar en posterioritat a l'abocador municipal autoritzat. 1% aprox. so-

bre el pressupost de l'etapa IV, lot IV INFRAESTRUCTURA VERTICAL I

HORITZONTAL DE PROTECCIÓ NOVES RESTES ARQUEOLÒGI-

QUES DESCOLGADES.

1,00 1.843,42 1.843,42

TOTAL SUBCAPITOL 04.04 EIV GESTIÓ DE............ 1.843,42
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PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Descripció Quantitat Preu Import

04.02.03 kg  Subministrament i col·locació de jàsseres estintolament
l'actual

Estintolament de la llosa de protecció actual i la nova a construir, a ba-
se de col·locar jàsseres metàl·liques embegudes a l'interior de la no-
va llosa i en contacte amb el cantell de la llosa actual. Jàsseres de di-
ferents cantells tipus HEB 180-300-320-340-400-450mm i amb un to-
tal de 8 unitats. Soldadures i peces especials d'unió jàssera-pilar i
plaques d'acer equipades amb perns de diàmetres 10/20mm, per an-
coratge de la mateixa al cantell de la llosa actual, i per a garantir la
unió entre lloses fent-les solidàries amb els pilars de suport. Mà
d'obra i material.

6.912,00 4,88 33.730,56

TOTAL SUBCAPITOL 04.02 FASE IX ......................... 49.333,88

SUBCAPITOL 04.03 FASE X NOVA LLOSA DE PROTECCIÓ JACIMENT
ARQUEOLÒGIC             

04.03.01 m2 Construcció nova llosa-coberta protecció restes
arqueològiques. 

Subministrament i col·locació de llosa prefabricada, realitzada a base
plaques alveolars de formigó pretesat, de 25 cm de cantell i 120 cm
d'amplada, col·locades a 4,00mts d'alçada respecte el nivell del sote-
rrani, i recolzades directament a l'interior de les bigues HEB-450 d'es-
tintolament de les pantalles desmuntades, per una banda i sobre el
coronament dels murs prefabricats per l'altra. Llargades de plaques
alveolars de geometria futures obertures de geometria circular i
diàmetre 60cm com a màxim, (llum zenital) i amb disposició prevista
en els plànols de detall de projecte. Inclús grua autopropulsada de
braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30T i 27mts d'alçada
màxima de treball. Mà d'obra, material i mitjans auxiliars de ma-
quinària per a la instal·lació in situ i maquinària especial de tallar per
a geomètriques variables i perforar per obertures circulars per a futura
il·luminació vertical.

260,51 68,00 17.714,68

TOTAL SUBCAPITOL 04.03 FASE X NOVA.............. 17.714,68

SUBCAPITOL 04.04 EIV GESTIÓ DE RESIDUS                                           
04.04.01 ut  Gestió de residus                                               

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classificació dels matei-
xos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin materials ceràmics, formi-
gó, fusta, vidre, fibrociment, acer, terres, entre altres, per tal de trans-
portar en posterioritat a l'abocador municipal autoritzat. 1% aprox. so-
bre el pressupost de l'etapa IV, lot IV INFRAESTRUCTURA VERTICAL I
HORITZONTAL DE PROTECCIÓ NOVES RESTES ARQUEOLÒGI-
QUES DESCOLGADES.

1,00 1.843,42 1.843,42

TOTAL SUBCAPITOL 04.04 EIV GESTIÓ DE............ 1.843,42
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AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                       

Codi Descripció Quantitat Preu Import

SUBCAPITOL 04.05 EIV CONTROL DE QUALITAT                                         
04.05.01 ut  Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que estableixi el progra-

ma de control de qualitat que elabori la direcció d'execució. Inclou la

formació estadística de lots i sèries i els assaaigs corresponents.

1,5% aprox. sobre el pressupost de l'etapa IV, lot IV INFRAESTRUCTU-

RA VERTICAL I HORITZONTAL DE PROTECCIÓ NOVES RESTES AR-

QUEOLÒGIQUES DESCOLGADES.

1,00 1.249,42 1.249,42

TOTAL SUBCAPITOL 04.05 EIV CONTROL DE....... 1.249,42

SUBCAPITOL 04.06 EIV SEGURETAT I SALUT                                           
04.06.01 ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en el recinte

d'obra i en el decurs de les diferents actuacions a executar en el

temps de durada de les obres, tals com: proteccions individuals i

col·lectives, senyalització provisional, instal·lacions d'evacuació, ins-

tal·lació contra incendis i equipaments, sanitaris i altres. 2% aprox. so-

bre el pressupost de l'etapa IV, lot IV INFRAESTRUCTURA VERTICAL I

HORITZONTAL DE PROTECCIÓ NOVES RESTES ARQUEOLÒGI-

QUES DESCOLGADES.

1,00 2.472,94 2.472,94

TOTAL SUBCAPITOL 04.06 EIV SEGURETAT I ...... 2.472,94

TOTAL CAPITOL 04 ETAPA IV LOT IV................. 132.423,05
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SUBCAPITOL 04.05 EIV CONTROL DE QUALITAT                                         
04.05.01 ut  Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que estableixi el progra-
ma de control de qualitat que elabori la direcció d'execució. Inclou la
formació estadística de lots i sèries i els assaaigs corresponents.
1,5% aprox. sobre el pressupost de l'etapa IV, lot IV INFRAESTRUCTU-
RA VERTICAL I HORITZONTAL DE PROTECCIÓ NOVES RESTES AR-
QUEOLÒGIQUES DESCOLGADES.

1,00 1.249,42 1.249,42

TOTAL SUBCAPITOL 04.05 EIV CONTROL DE....... 1.249,42

SUBCAPITOL 04.06 EIV SEGURETAT I SALUT                                           
04.06.01 ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en el recinte
d'obra i en el decurs de les diferents actuacions a executar en el
temps de durada de les obres, tals com: proteccions individuals i
col·lectives, senyalització provisional, instal·lacions d'evacuació, ins-
tal·lació contra incendis i equipaments, sanitaris i altres. 2% aprox. so-
bre el pressupost de l'etapa IV, lot IV INFRAESTRUCTURA VERTICAL I
HORITZONTAL DE PROTECCIÓ NOVES RESTES ARQUEOLÒGI-
QUES DESCOLGADES.

1,00 2.472,94 2.472,94

TOTAL SUBCAPITOL 04.06 EIV SEGURETAT I ...... 2.472,94

TOTAL CAPITOL 04 ETAPA IV LOT IV................. 132.763,06
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PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                       

Codi Descripció Quantitat Preu Import

CAPITOL 05 ETAPA V LOT V INSTAL. I  ACABATS. RESTIT. MOB. URBÀ.
ALTRES     
SUBCAPITOL 05.01 FASE XI  ACABATS INTERIORS I INSTAL·LACIONS                

05.01.01 m2 Neteja intradòs nou mur pantalla. Projecció microparticules
alum

Neteja de l'intradós del nou mur pantalla de delimitació de l'edifici

romà completat amb sistema de projecció a pressió controlada de mi-

cropartícules de silicats d'alumini, vidre o sorres granítiques.

281,25 5,55 1.560,94

05.01.02 ut  Desmuntatge de proteccions restes arquològiques jaciment
romà   

Desmuntatge de les proteccions de les restes arqueològiques i arqui-

tectòniques del jaciment romà.

1,00 296,11 296,11

05.01.03 ut  Instal·lació bàsica, vista, i provisional d'electricitat i ilumi

Instal·lació provisional d'electricitat i il·luminació vista, a l'interior del ja-

ciment i dins el nou àmbit excavat.

1,00 2.202,65 2.202,65

05.01.04 ut  Instal·lació bàsica, vista, i provisional de senyalització i eme

Instal·lació bàsica i provisional vista, de senyalització i emergència a

l'interior del jaciment i dins el nou àmbit excavat

1,00 605,89 605,89

TOTAL SUBCAPITOL 05.01 FASE XI  ACABATS.... 4.665,59

SUBCAPITOL 05.02 FASE XII  ACABATS EXTERIORS I INSTAL·LAC.
RESTITUCIÓ MOB URBÀ.  

05.02.01 m2 Aïllament i impermeabilització de l'extradòs de la nova llosa-co

Aïllament i impermeabilització de l'extradós de la nova llosa de protec-

ció. Mà d'obra i material.

233,99 22,10 5.171,18

05.02.02 ut  Restitució de les instal·lacions elèctriques d'alimentació, enll

Restitució de les instal·lacions d'alimentació de l'enllumenat urbà al

seu estat inicial. Mà d'obra i material

1,00 969,11 969,11

05.02.03 ut  Restitució de bàculs d'enllumenat preexistents i desmuntats al
s

Restitució de bàculs desmuntats al seu estat inicial. Mà d'obra, mate-

rial i peces especials.

3,00 62,05 186,15

05.02.04 ut  Restitució de mobiliari urbà preexistent i desmuntat al seu esta

Restituició al seu estat inicial dels elements de mobiliari urbà preexis-

tents i desmuntats: balises de protecció del nou espai públic, ele-

ments de senyalització, panell informatiu, parquímetre, tapes de regis-

tre en pous i arquetes, jardineres preexistents, etc. Mà d'obra i material

40,00 12,39 495,60

05.02.05 ml  Restitució de vorals preexistents i desmuntats al seu estat inic

Reposició dels vorals de delimitació de l'àmbit de l'espai pùblic,

prèviament desmuntats. Restitució al seu estat original.

79,02 3,69 291,58

05.02.06 ut  Restitució de guals preexistents i desmuntats al seu estat origi

Restitució de guals prèviament desmuntats al seu estat original. Mà

d'obra i material.

2,00 215,08 430,16
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Codi Descripció Quantitat Preu Import

CAPITOL 05 ETAPA V LOT V INSTAL. I  ACABATS. RESTIT. MOB. URBÀ.
ALTRES     
SUBCAPITOL 05.01 FASE XI  ACABATS INTERIORS I INSTAL·LACIONS                

05.01.01 m2 Neteja intradòs nou mur pantalla. Projecció microparticules
alum

Neteja de l'intradós del nou mur pantalla de delimitació de l'edifici
romà completat amb sistema de projecció a pressió controlada de mi-
cropartícules de silicats d'alumini, vidre o sorres granítiques.

281,25 5,55 1.560,94

05.01.02 ut  Desmuntatge de proteccions restes arquològiques jaciment
romà   

Desmuntatge de les proteccions de les restes arqueològiques i arqui-
tectòniques del jaciment romà.

1,00 296,11 296,11

05.01.03 ut  Instal·lació bàsica, vista, i provisional d'electricitat i ilumi

Instal·lació provisional d'electricitat i il·luminació vista, a l'interior del ja-
ciment i dins el nou àmbit excavat.

1,00 2.202,65 2.202,65

05.01.04 ut  Instal·lació bàsica, vista, i provisional de senyalització i eme

Instal·lació bàsica i provisional vista, de senyalització i emergència a
l'interior del jaciment i dins el nou àmbit excavat

1,00 605,89 605,89

TOTAL SUBCAPITOL 05.01 FASE XI  ACABATS.... 4.665,59

SUBCAPITOL 05.02 FASE XII  ACABATS EXTERIORS I INSTAL·LAC.
RESTITUCIÓ MOB URBÀ.  

05.02.01 m2 Aïllament i impermeabilització de l'extradòs de la nova llosa-co

Aïllament i impermeabilització de l'extradós de la nova llosa de protec-
ció. Mà d'obra i material.

233,99 22,10 5.171,18

05.02.02 ut  Restitució de les instal·lacions elèctriques d'alimentació, enll

Restitució de les instal·lacions d'alimentació de l'enllumenat urbà al
seu estat inicial. Mà d'obra i material

1,00 969,11 969,11

05.02.03 ut  Restitució de bàculs d'enllumenat preexistents i desmuntats al
s

Restitució de bàculs desmuntats al seu estat inicial. Mà d'obra, mate-
rial i peces especials.

3,00 62,05 186,15

05.02.04 ut  Restitució de mobiliari urbà preexistent i desmuntat al seu esta

Restituició al seu estat inicial dels elements de mobiliari urbà preexis-
tents i desmuntats: balises de protecció del nou espai públic, ele-
ments de senyalització, panell informatiu, parquímetre, tapes de regis-
tre en pous i arquetes, jardineres preexistents, etc. Mà d'obra i material

40,00 12,39 495,60

05.02.05 ml  Restitució de vorals preexistents i desmuntats al seu estat inic

Reposició dels vorals de delimitació de l'àmbit de l'espai pùblic,
prèviament desmuntats. Restitució al seu estat original.

79,02 3,69 291,58

05.02.06 ut  Restitució de guals preexistents i desmuntats al seu estat origi

Restitució de guals prèviament desmuntats al seu estat original. Mà
d'obra i material.
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Codi Descripció Quantitat Preu Import

05.02.07 m2 Restitució paviment panot hidràulic sobre nova llosa de
protecci

Restitució del paviment de panot hidràulic sobre la nova llosa de pro-

tecció i en  els àmbits afectats del paviment preexistent.

233,99 19,10 4.469,21

05.02.08 m2 Restitució de paviment asfàltic en els sectors dels vials afecta

Restitució del paviment asfàltic en els sectors dels vials afectats per la

intervenció. Carrers Santiago Rossinyol i Enric Granados.

89,90 38,02 3.418,00

05.02.09 ut  Restitució de passos de vianants i senyalèctica de circulació pr

Restitució dels passos de vianants i altra senyalèctica de circulació, al

seu estat original amb pintura especial.

2,00 38,28 76,56

TOTAL SUBCAPITOL 05.02 FASE XII  ACABATS... 15.507,55

SUBCAPITOL 05.03 FASE XIII EQUIPS I MAQUINÀRIA DE SUPORT I
INTERVENCIÓ           

05.03.01 ut  Desplaçament d'equips i maquinària de suport a la intervenció.
G

Desplaçament d'equips i maquinària tipus giratòria de 3/5Tn per a dur

a terme els treballs de suport a la recerca arqueològica en extensió,

moviment de terres, desmuntatge de mòduls de pantalla actuals i

transport dins del recinte d'obra, inclús càrrega de contenidors i càrre-

ga d'elements sobre camió tipus dúmper o banyera 12/18Tn per a

posterior transport a l'abocador municipal autoritzat.

Amidament: 3 mesos/90 dies (màquina giratòria a peu d'obra)

90,00 81,16 7.304,40

TOTAL SUBCAPITOL 05.03 FASE XIII EQUIPS I..... 7.304,40

SUBCAPITOL 05.04 EV GESTIÓ DE RESIDUS                                            
05.04.01                                                                     

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classificació dels matei-

xos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin materials ceràmics, formi-

gó, fusta, vidre, fibrociment, acer, terres, entre altres, per tal de trans-

portar en posterioritat a l'abocador municipal autoritzat. 1% aprox. so-

bre el pressupost de l'etapa V, lot V INSTAL·LACIONS I ACABATS.

RESTITUCIÓ DE MOBILIARI URBÀ. ALTRES.

1,00 449,79 449,79

TOTAL SUBCAPITOL 05.04 EV GESTIÓ DE............. 449,79
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2,00 215,08 430,16

05.02.07 m2 Restitució paviment panot hidràulic sobre nova llosa de
protecci

Restitució del paviment de panot hidràulic sobre la nova llosa de pro-
tecció i en  els àmbits afectats del paviment preexistent.

233,99 19,10 4.469,21

05.02.08 m2 Restitució de paviment asfàltic en els sectors dels vials afecta

Restitució del paviment asfàltic en els sectors dels vials afectats per la
intervenció. Carrers Santiago Rossinyol i Enric Granados.

89,90 38,02 3.418,00

05.02.09 ut  Restitució de passos de vianants i senyalèctica de circulació pr

Restitució dels passos de vianants i altra senyalèctica de circulació, al
seu estat original amb pintura especial.

2,00 38,28 76,56

TOTAL SUBCAPITOL 05.02 FASE XII  ACABATS... 15.507,55

SUBCAPITOL 05.03 FASE XIII EQUIPS I MAQUINÀRIA DE SUPORT I
INTERVENCIÓ           

05.03.01 ut  Desplaçament d'equips i maquinària de suport a la intervenció.
G

Desplaçament d'equips i maquinària tipus giratòria de 3/5Tn per a dur
a terme els treballs de suport a la recerca arqueològica en extensió,
moviment de terres, desmuntatge de mòduls de pantalla actuals i
transport dins del recinte d'obra, inclús càrrega de contenidors i càrre-
ga d'elements sobre camió tipus dúmper o banyera 12/18Tn per a
posterior transport a l'abocador municipal autoritzat.
Amidament: 3 mesos/90 dies (màquina giratòria a peu d'obra)

90,00 81,16 7.304,40

TOTAL SUBCAPITOL 05.03 FASE XIII EQUIPS I ..... 7.304,40

SUBCAPITOL 05.04 EV GESTIÓ DE RESIDUS                                            
05.04.01                                                                     

Gestió dels residus provinents de l'obra amb classificació dels matei-
xos a l'interior de l'àmbit de l'obra, ja siguin materials ceràmics, formi-
gó, fusta, vidre, fibrociment, acer, terres, entre altres, per tal de trans-
portar en posterioritat a l'abocador municipal autoritzat. 1% aprox. so-
bre el pressupost de l'etapa V, lot V INSTAL·LACIONS I ACABATS.
RESTITUCIÓ DE MOBILIARI URBÀ. ALTRES.

1,00 449,79 449,79

TOTAL SUBCAPITOL 05.04 EV GESTIÓ DE............. 449,79
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Codi Descripció Quantitat Preu Import

SUBCAPITOL 05.05 EV CONTROL DE QUALITAT                                          
05.05.01     Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que estableixi el progra-

ma de control de qualitat que elabori la direcció d'execució. Inclou la

formació estadística de lots i sèries i els assaaigs corresponents.

1,5% aprox. sobre el pressupost de l'etapa V, lot V INSTAL·LACIONS I

ACABATS. RESTITUCIÓ DE MOBILIARI URBÀ. ALTRES.

1,00 1.125,21 1.125,21

TOTAL SUBCAPITOL 05.05 EV CONTROL DE........ 1.125,21

SUBCAPITOL 05.06 EV SEGURETAT I SALUT                                            
05.06.01 ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en el recinte

d'obra i en el decurs de les diferents actuacions a executar en el

temps de durada de les obres, tals com: proteccions individuals i

col·lectives, senyalització provisional, instal·lacions d'evacuació, ins-

tal·lació contra incendis i equipaments, sanitaris i altres. 2% aprox. so-

bre el pressupost de l'etapa V, lot V INSTAL·LACIONS I ACABATS.

RESTITUCIÓ DE MOBILIARI URBÀ. ALTRES..

1,00 602,75 602,75

TOTAL SUBCAPITOL 05.06 EV SEGURETAT I ....... 602,75

TOTAL CAPITOL 05 ETAPA V LOT V INSTAL. I .. 29.655,29

TOTAL................................................................ 421.034,37

30 de Novembre de 2017 Pàgina 18
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PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I    

Codi Descripció Quantitat Preu Import

SUBCAPITOL 05.05 EV CONTROL DE QUALITAT                                          
05.05.01     Control de qualitat                                             

Control de qualitat d'acord amb les directrius que estableixi el progra-
ma de control de qualitat que elabori la direcció d'execució. Inclou la
formació estadística de lots i sèries i els assaaigs corresponents.
1,5% aprox. sobre el pressupost de l'etapa V, lot V INSTAL·LACIONS I
ACABATS. RESTITUCIÓ DE MOBILIARI URBÀ. ALTRES.

1,00 1.125,21 1.125,21

TOTAL SUBCAPITOL 05.05 EV CONTROL DE........ 1.125,21

SUBCAPITOL 05.06 EV SEGURETAT I SALUT                                            
05.06.01 ut  Seguretat i salut                                               

Implementació de les condicions de seguretat i salut en el recinte
d'obra i en el decurs de les diferents actuacions a executar en el
temps de durada de les obres, tals com: proteccions individuals i
col·lectives, senyalització provisional, instal·lacions d'evacuació, ins-
tal·lació contra incendis i equipaments, sanitaris i altres. 2% aprox. so-
bre el pressupost de l'etapa V, lot V INSTAL·LACIONS I ACABATS.
RESTITUCIÓ DE MOBILIARI URBÀ. ALTRES..

1,00 602,75 602,75

TOTAL SUBCAPITOL 05.06 EV SEGURETAT I ....... 602,75

TOTAL CAPITOL 05 ETAPA V LOT V INSTAL. I .. 29.655,29

TOTAL................................................................ 421.034,37
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PROJECTE MODIFICAT  FASE I.  AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR 
XAMFRÀ  DELIMITAT PELS CARRERS ENRIC GRANADOS I VIL·LA ROMANA            EXP: 45-Pm-2018 

 
XAVIER GUITART TARRÉS, arquitecte. GUITART ARQUITECTURA I ASS. SLP. Novembre de 2 0 1 8  

Francesc Pérez Cabrero, 7, 3er B 08021 BCN - 932400030 - xguitart@guitartarquitectura.com     p à g .  1 2 9  

 

 

5. RESUM DE PRESSUPOST  

(COMPARATIVA PROJECTE 2017 - MODIFICAT 2018)   
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RESUM DE PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR                       

Capitol Resum Import %

01 ETAPA I LOT I TREBALLS PREVIS I AUXILIARS ................................................................. 50.709,73 12,04

02 ETAPA II LOT II PANTALLES DELIMITACIÓ EXTERIOR RESTES ARQUEOL ............... 124.375,09 29,54

03 ETAPA III LOT III PROSPECCIÓ, EXPLORAC FÍSICA I RECERCA ARQUEOL.............. 83.871,21 19,92

04 ETAPA IV LOT IV INFRAESTR. VERT. I HORTZ. PROTEC. NOVES RESTES................ 132.423,05 31,45

05 ETAPA V LOT V INSTAL. I  ACABATS. RESTIT. MOB. URBÀ. ALTRES............................ 29.655,29 7,04

TOTAL EXECUCIO MATERIAL 421.034,37
13,00 % Despeses Generals........... 54.734,47

6,00 % Benefici industrial ............... 25.262,06

SUMA DE G.G. y B.I. 79.996,53

21,00 % I.V.A. ....................................... 105.216,49 105.216,49

TOTAL PRESSUPOST CONTRATA 606.247,39

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 606.247,39
Puja el pressupost general a l´esmerada quantitat de SIS-CENTES SIS MIL DUES-CENTES QUARANTA-SET  EURO con

TRENTA-NOU CÉNTIMOS

Premià de Mar, a 30 de novembre del 2017.

LA PROPIETAT L´ARQUITECTE
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RESUM DE PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR - MODIFICAT FASE I 

Capitol Resum Import

1 ETAPA I LOT I TREBALLS PREVIS I AUXILIARS ................................................................. 50.709,73

2 ETAPA II LOT II MURS DELIMITACIÓ EXTERIOR RESTES ARQUEOLÒGIQUES........ 96.500,52

3 ETAPA III LOT III PROSPECCIÓ, EXPLORAC FÍSICA I RECERCA ARQUEOL.............. 111.405,77

4 ETAPA IV LOT IV INFRAESTR. VERT. I HORTZ. PROTEC. NOVES RESTES................ 132.763,06

5 ETAPA V LOT V INSTAL. I  ACABATS. RESTIT. MOB. URBÀ. ALTRES............................ 29.655,29

TOTAL EXECUCIO MATERIAL 421.034,37
13,00 % Despeses Generals........... 54.734,47

6,00 % Benefici industrial ............... 25.262,06

SUMA DE G.G. y B.I. 79.996,53

21,00 % I.V.A. ....................................... 105.216,49 105.216,49

TOTAL PRESSUPOST CONTRATA 606.247,39

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 606.247,39
Puja el pressupost general a l´esmerada quantitat de SIS-CENTES SIS MIL DUES-CENTES QUARANTA-SET  EUROS con
TRENTA-NOU CÉNTIMOS

Premià de Mar, a 30 novembre 2018.

LA PROPIETAT L´ARQUITECTE
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PROJECTE MODIFICAT  FASE I.  AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR 
XAMFRÀ  DELIMITAT PELS CARRERS ENRIC GRANADOS I VIL·LA ROMANA            EXP: 45-Pm-2018 

 
XAVIER GUITART TARRÉS, arquitecte. GUITART ARQUITECTURA I ASS. SLP. Novembre de 2 0 1 8  

Francesc Pérez Cabrero, 7, 3er B 08021 BCN - 932400030 - xguitart@guitartarquitectura.com     p à g .  1 3 0  

 

6. RESUM DE PRESSUPOST (PROJECTE NOVEMBRE 2017) 

 

ETAPA I/ LOT I. Treballs previs i auxiliars                          50.709,73 €   

FASE 0. Implantació d‟obra. Treballs previs i auxiliars 11.157,92€      

FASE I. Desmuntatges i enderrocs 21.502,17 €      

FASE II. Excavació i moviment de terres. Serveis urbans       13.753,39 €    

FASE III. Modificació i desplaçament de serveis urbans afectats 2.596,61 €   

Gestió de residus 725,93 € 

Seguretat i salut 973,71 € 

ETAPA II/ LOT II. Pantalles delimitació exterior restes arqueològiques        124.375,09 € 

FASE IV. Formació de pantalles de formigó armat. Infraestructura protecció 119.143,79 €    

Gestió de residus 1.734,75 € 

Control de qualitat 1.176,14 € 

Seguretat i salut 2.320,41 € 

ETAPA III/ LOT III. Prospecció, exploració física i recerca arqueològica         83.871,21 € 

FASE V. Excavació arqueològica en extensió. Moviment de terres 56.732,95 €    

FASE VI. Neteja i consolidació de restes arqueològiques 18.404,88 €    

FASE VII. Analítiques 5.124,53 €    

Gestió de residus 1.195,94 € 

Control de qualitat 809,90 € 

Seguretat i salut 1.603,01 € 

ETAPA IV/ LOT IV. Infraestructura vertical i horitzontal de protecció            132.423,05 € 

FASE VIII. Apuntalament i desmuntatge de l‟actual pantalla de protecció 60.148,72 €    

FASE IX. Estintolament de llosa de protecció existent 49.333,88 €    

FASE X. Nova llosa de protecció jaciment arqueològic 17.374,67 €    

Gestió de residus 1.843,42 € 

Control de qualitat 1.249,42 € 

Seguretat i salut 2.472,94 € 

ETAPA V/ LOT V. Instal·lacions i acabats. Restitució mobiliari urbà              29.655,29 € 

FASE XI. Acabats interiors i instal·lacions 4.665,59 €    

FASE XII. Acabats exteriors i instal·lacions. Restitució mobiliari urbà 15.507,55 €    

FASE XIII. Equips i maquinària de suport i intervenció 7.304,40 €    

Gestió de residus 449,79 € 

Control de qualitat  1.125,21 € 

Seguretat i salut 602,75 € 

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL, P.E.M.                     421.034,37 €   
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PROJECTE MODIFICAT  FASE I.  AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR 
XAMFRÀ  DELIMITAT PELS CARRERS ENRIC GRANADOS I VIL·LA ROMANA            EXP: 45-Pm-2018 
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TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL, P.E.M.                     421.034,37 €   

Despeses generals 13%                                            54.734,47 € 

Benefici industrial    6%                                            25.262,06 € 

TOTAL PEC SENSE IVA                                           501.030,90 €  

I.V.A.  21%                                                          105.216,49 € 

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE, P.E.C.        606.247,39 € 

 

El pressupost d‟execució per contracte, PEC, ascendeix a la quantitat de SIS-CENTS SIS 
MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS, AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (606.247,39€)  
 

Barcelona, 30 de novembre de 2017 

Vist-i-plau   L‟arquitecte 

 
 
 
 

Josep Maria Fabregat Estragues                             Xavier Guitart i Tarrés 

Ajuntament de Premià de Mar                              Guitart Arquitectura i Ass. SLP 
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PROJECTE MODIFICAT  FASE I.  AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR 
XAMFRÀ  DELIMITAT PELS CARRERS ENRIC GRANADOS I VIL·LA ROMANA            EXP: 45-Pm-2018 

 
XAVIER GUITART TARRÉS, arquitecte. GUITART ARQUITECTURA I ASS. SLP. Novembre de 2 0 1 8  
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7. RESUM DE PRESSUPOST (PROJECTE MODIFICAT NOVEMBRE 2018) 

CAPÍTOL I. Treballs previs i auxiliars                           50.709,73 €   

FASE 0. Implantació d‟obra. Treballs previs i auxiliars 11.157,92 €       

FASE I. Desmuntatges i enderrocs 21.502,17 €      

FASE II. Excavació i moviment de terres. Serveis urbans       13.753,39 €    

FASE III. Modificació i desplaçament de serveis urbans afectats 2.596,61 €   

Gestió de residus 725,93 € 

Seguretat i salut 973,71 € 

CAPÍTOL II. Murs de delimitació exterior restes arqueològiques                     96.500,52 € 

FASE IV. Murs prefabricats de formigó armat. Infraestructura protecció 91.269,22 €    

Gestió de residus 1.734,75 € 

Control de qualitat 1.176,14 €  

Seguretat i salut 2.320,41 € 

CAPÍTOL III. Prospecció, exploració física i recerca arqueològica                111.405,77 € 

FASE V. Excavació arqueològica en extensió. Moviment de terres 84.267,51 €    

FASE VI. Neteja i consolidació de restes arqueològiques 18.404,88 €    

FASE VII. Analítiques 5.124,53 €    

Gestió de residus 1.195,94 € 

Control de qualitat 809,90 €  

Seguretat i salut 1.603,01 € 

CAPÍTOL IV. Infraestructura vertical i horitzontal de protecció                      132.763,06 € 

FASE VIII. Apuntalament i desmuntatge de l‟actual pantalla de protecció 60.148,72 €    

FASE IX. Estintolament de llosa de protecció existent 49.333,88 €    

FASE X. Nova llosa prefabricada de protecció jaciment arqueològic 17.714,68 €    

Gestió de residus 1.843,42 € 

Control de qualitat 1.249,42 €  

Seguretat i salut 2.472,94 € 

CAPÍTOL V. Instal·lacions i acabats. Restitució mobiliari urbà              29.655,29 € 

FASE XI. Acabats interiors i instal·lacions 4.665,59 €    

FASE XII. Acabats exteriors i instal·lacions. Restitució mobiliari urbà 15.507,55 €    

FASE XIII. Equips i maquinària de suport i intervenció 7.304,40 €    

Gestió de residus 449,79 € 

Control de qualitat 1.125,21 €  

Seguretat i salut 602,75 € 

 

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL, P.E.M.                     421.034,37 €  
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PROJECTE MODIFICAT  FASE I.  AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR 
XAMFRÀ  DELIMITAT PELS CARRERS ENRIC GRANADOS I VIL·LA ROMANA            EXP: 45-Pm-2018 
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TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL, P.E.M.                     421.034,37 €  

Despeses generals 13%                                            54.734,47 € 

Benefici industrial    6%                                            25.262,06 € 

TOTAL PEC SENSE IVA                                           501.030,90 €  

I.V.A.  21%                                                          105.216,49 € 

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE, P.E.C.        606.247,39 € 

 

El pressupost d‟execució per contracte, PEC, ascendeix a la quantitat de SIS-CENTS SIS 
MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS, AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (606.247,39€)  
 

Barcelona,  30 de novembre de 2018 

Vist-i-plau   L‟arquitecte 

 
 
 
 

Josep Maria Fabregat Estragues                             Xavier Guitart i Tarrés 

Ajuntament de Premià de Mar                              Guitart Arquitectura i Ass. SLP 
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PROJECTE MODIFICAT  FASE I.  AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR 
XAMFRÀ  DELIMITAT PELS CARRERS ENRIC GRANADOS I VIL·LA ROMANA            EXP: 45-Pm-2018 

 
XAVIER GUITART TARRÉS, arquitecte. GUITART ARQUITECTURA I ASS. SLP. Novembre de 2 0 1 8  

Francesc Pérez Cabrero, 7, 3er B 08021 BCN - 932400030 - xguitart@guitartarquitectura.com     p à g .  1 3 4  

 

 

E. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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PROJECTE MODIFICAT  FASE I.  AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR 
XAMFRÀ  DELIMITAT PELS CARRERS ENRIC GRANADOS I VIL·LA ROMANA            EXP: 45-Pm-2018 
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1. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
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0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Sobre els components 

Sobre l'execució 

Sobre el control de l'obra acabada 

Sobre normativa vigent 

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

SISTEMA SUSTENTACIÓ  

SUBSISTEMA ENDERROCS 

1 CONDICIONS GENERALS 

1.1 Enderroc de cobertes 

1.2 Arrencada de revestiments 

1.3 Enderroc d’elements estructurals 

1.4 Enderroc de tancaments i diversos 

SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES 

1 NETEJA DEL TERRENY 

2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 

3 REBLERTS I TERRAPLENS 

4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

5 TRANSPORT DE TERRES 

SISTEMA ESTRUCTURA 

SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 

1.1 Tipus d’elements 

1.1.1 Sabates contínues 

1.1.2 Murs de contenció 

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 

1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

1.1 Tipus d’elements 

1.1.1Forjats 

1.1.2 Elements Prefabricats 

1.1.3 Juntes de dilatació 

1.2 Formigó armat 

1.3 Encofrats 

2 ESTRUCTURES D’ACER 

SISTEMA ENVOLVENT 

SUBSISTEMA COBERTES 

1 COBERTES PLANES 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS 

SUBSISTEMA EVACUACIÓ  

1 LIQUIDS 

1.1 Connexió a xarxa 

SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
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CONDICIONS 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, 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. 
  

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: 

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, prevists a l’article 5.2.5 

 
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, parc ial 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 present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
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2. CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITATS D‟OBRA 

APROVACIÓ
 D

ECRET A
LC

ALD
IA

 2
1.

12
.1

8



APROVACIÓ
 D

ECRET A
LC

ALD
IA

 2
1.

12
.1

8



 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una 
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu 
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat 
respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i 
materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, 
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un 
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, 
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant 
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan 
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, 
en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, 
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers 
emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà 
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats 
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a 
més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els 
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a 
les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i 
marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no 
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de 
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de 
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el 
seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament 
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i 
xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del 
clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no 
enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o 
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres 
de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a 
vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, 
etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes 
de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular 
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enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de 
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures 
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat 
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc 
mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de 
la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. 
En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc 
per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun 
element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa 
encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials 
que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta 
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que 
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major 
a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements 
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els 
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; 
les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps 
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es 
controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran 
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es 
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les 
tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de 
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu 
pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es 
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de 
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, 
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i 
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran 
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En 
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament 
autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements 
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els 
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius 
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus 
efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i 
protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o 
carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en 
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de 
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim 
de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una 
alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es 
disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser 
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al 
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes 
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les 
mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i 
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a 
enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
1.1 Enderroc de cobertes 
Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d’un edifici. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
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Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs. 
Abans d’iniciar la demolició d’una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la càrrega dels mateixos. 
Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 
Fases d’execució 
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que s'evitin sobrecàrregues 
descompensades que puguin provocar enfonsaments imprevistos. 
Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F. 
Enderroc d'elements singulars de coberta. L’enderroc de xemeneies, conductes de ventilació..., es durà a terme, en general, abans de 
l’enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan 
s'aboquin els materials procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el 
forjat, retirant periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es 
suspendran prèviament, s'anul·larà el seu ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol oscil·lació, es baixaran. 
Enderroc de material de cobertura. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Les 
plaques de fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A 
més a més les plaques de fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillós pel seu contingut en amiant, hauran de ser 
manipulades pel personal que provingui d’una empresa autoritzada per a la realització d’aquesta mena de treballs. 
Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan el 
tauler de coberta estigui suportat a sobre d’uns envanets de sostre-mort s’hauran de enderrocar aquests en primer lloc. 
Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel 
carener i després d’haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs s’enderrocaran els 
envanets i els envanets de riosta. 
Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants 
oposades, començant pels careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta operació no s’enderrocarà la capa de 
compressió dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta, 
els albellons i les buneres de recollida d'aigües pluvials. 
Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, 
començant pel carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavellades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests 
no s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els 
elements estructurals que incideixen sobre ells. Si les encavellades han de ser baixades senceres, es suspendran prèviament al seu 
descens; la fixació dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del centre de gravetat de l’encavellada. Si, d’altra banda s’han de 
desmuntar a peces, s’apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les encavellades hi gravitessin 
sostres, aquests s’eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema d’enderroc a utilitzar. 
 
1.2 Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen instal·lacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o 
elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la 
D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es 
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de 
l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament 
s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la 
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures de 
protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable 
que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no 
ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general, 
abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior 
on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per 
l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es 
recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a 
enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels 
treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., 
en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà 
auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense 
compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. 
Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de 
soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària 
amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte 
del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i 
mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 
 
1.3 Enderroc d’elements estructurals 
Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 
S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  
L’enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements fàcilment 
combustibles. 
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L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix 
nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s’hagin d’enderrocar per bolcada. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alçada de 
planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d’altres elements estructurals 
que es recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans 
d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin 
enderrocats. A mesura que avanci l’enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es 
desmuntaran els dorments, en general, abans d’enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur de formigó armat 
s’enderrocarà, en general, com si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 
4 metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves 
cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà 
penjant, sinó que descansarà sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. 
No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L’enderroc d'aquests 
elements constructius es podrà dur a terme: A mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida 
prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre la seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant 
al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per 
embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en 
l'apartat corresponent dels enderrocs en general.  
Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o càrrega superior. Previ 
estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó i 
en espiral per a les voltes a la catalana. 
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs, 
pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems. 
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és possible, la trajectòria de 
la direcció de les armadures per tal d’evitar moments o torsions no previstes. 
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com 
per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és 
de formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar, 
tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-
los bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, 
tanmateix, s’atirantaran per tal de controlar on han de caure. 
Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot 
suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s’hi observin cediments. Els 
voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de l'element resistent sobre el que 
es recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot 
estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap 
moment, la sobrecàrrega admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s’enderrocarà 
tot el conjunt simultàniament. 
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si estiguessin en mal 
estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S’enderrocarà 
l’entrebigat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de compressió. Les 
biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems 
estant apuntalades o correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa 
precaució anterior. Si la bigueta és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents 
de ser tallats. 
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral·leles a l'armadura principal de 
manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per 
una altre mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més 
del major trossejat de peces, s’apuntalarà tot element abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació 
d'armadures a altres trams o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser 
tallats. Les lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral, 
deixant per al final les franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres 
contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs. 
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l’enderroc o bé amb la utilització de martells 
pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis 
molt vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà 
d'explosió controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà 
dinamita i explosius de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si l’enderroc es realitza amb martell 
pneumàtic compressor, s'anirà enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament. 
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb missió 
estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot 
quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es 
retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, 
elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F. 
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada al col·lector 
general i s’obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, seguidament 
es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme 
l’enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a terme la separació clavegueró-col·lector general. S'indicarà si han de ser recuperades 
les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons. 
Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a l’hora d'instal·lar-
los, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap 
element dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de 
forma conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn. 
 
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
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Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles 
obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. 
L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que 
condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar 
que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o 
suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a 
sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels 
envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, 
...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments 
mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre 
de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones 
exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el 
que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on 
estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells 
sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  
 

1 NETEJA DEL TERRENY 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així com l’excavació de 
la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular 
definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions. 

Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals  

Execució 
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat 
d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes 
existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de 
conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra 
caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a 
estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra 
vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats 
en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera 
que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de 
referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat 
d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar 
la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.  
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per 
un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.  

Amidament i abonament 
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les 
operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls 
inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els 
terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu 
únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 
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2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's les 
construccions, incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives. 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.  
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, 
garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota 
l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 
  
Components 
Terres de préstec o pròpies. 
Característiques tècniques mínimes 
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a la seva aprovació 
segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar 
esfondraments i perill per a les construccions annexes. 
Control i acceptació 
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els 
desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament de 
talussos. 
Fases d’execució 
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la 
D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de 
zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per 
prevenir la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.  
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m

3 
. 

Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m
2 
de terreny. 

  
Amidament i abonament 
m

3 
realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 

m
3
 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 

No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, referida 
al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres.  
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir 
amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, 
sense increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instal·lacions, subministrament i 
consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les 
seves despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els 
entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment 
preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat 
portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a 
totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial 
de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació tot tipus de 
terreny. 
3 REBLERTS I TERRAPLENS  
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys 
o es porten a terme obres similars.  
Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 
  
Components 
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  
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Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. 
A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, 
s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran 
de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No 
s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui 
autoritzada la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat 
excessiva, no s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, 
punt 7.3.2. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m

2 
 

Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m
2
 

  
Amidament i abonament 
m

3
 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de 

formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà 
la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, 
anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon 
d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del 
terraplè. El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, 
abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels 
sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit 
autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.  
  
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la 
resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i 
les ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el 
terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i 
l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m

3
 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà 

d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar 
l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, 
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dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els 
apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol 
distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els 
volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment 
d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, 
completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions 
elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a 
pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les 
definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 
  
5 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de mov iment de 
terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en 
terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins 
a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat 
en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament 
ni de manteniment de l'abocador. 
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a 
l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la 
seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un pla de recolzament 
horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes 
com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de 
l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus 
principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i 
lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 
  
1.1 Tipus d’elements 
1.1.1 Sabates Contínues 
Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a fonamentació de murs o pilars verticals de càrrega, 
tancament o trava, centrats o de mitgera, pertanyents a estructures d’edificació, sobre terres homogenis d’estratigrafia sens iblement 
horitzontal. Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits 
uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE-C, punt 4.1.2. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques 
i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots 
 
Execució 
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Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. 
Estudi geotècnic del terreny segons CTE DB SE-C, punt 3. 
Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la fonamentació, sent, per tant, la sabata contínua en tota la rasa. En murs amb buits de 
passada o perforacions les dimensions de les quals siguin menors que els valors límit estables, la sabata serà passant, en cas contrari 
s'interromprà com si es tractés de dos murs independents. Les sabates es perllongaran una dimensió igual al seu vol, en els extrems 
lliures dels murs. 
Fases d’execució 
El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el ferm triat un mínim de 10 cm. La profunditat del ferm serà tal, que el terreny 
subjacent no quedi sotmès a eventuals alteracions degudes als agents climatològics, com vessaments i gelades. 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm 
d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixin irregularitats.  
Col·locació de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport 
sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en 
contacte amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior de 
35 cm, si són de formigó en massa, ni de 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura d’espera a la cara superior, inferior i laterals no 
distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engrael lat 
inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical 
de ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. 
Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. En 
sabates contínues poden realitzar-se juntes, en general en punts allunyats de zones rígides i murs de cantonada, disposant-les en punts 
situats en els terços de la distància entre pilars. No es formigonarà quan el fons de l'excavació estigui inundat o gelat. 
Control i acceptació 
L’unitat i freqüència d’inspecció serà dos vegades per cada 1000m² de planta. 
Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les rases. 
Col·locació de les armadures. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm). 
 
Amidament i abonament 
ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinària i 
elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates contínues. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts. 
m

3
 de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o 

dosificació especificats.  
m

3
 de formigó armat en sabates contínues. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer 

especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dossatge 
especificats, posat en obra.  
  
1.1.2 Murs de Contenció  
Els murs de contenció són elements destinats a establir i mantenir una diferència de nivells en el terreny amb una pendent de transició 
superior a la que permetria la resistència del mateix, transmetent a la seva base i resistint amb deformacions admisibles les corresponents 
empentes laterals. Els murs podran ser de formigó armat o en massa, segons el CTE DB SE-C, punt 6. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característ iques físiques 
i mecàniques indicades a la D.T, elements d’impermeabilització i tipus de drenatge. 
Característiques tècniques mínimes 
Elements d’impermeabilització, làmines, pintures, productes líquids (polímers i cautxus acrílics, resines o poliester) i productes de sellat 
segons el CTE DB HS1,punt 2.1. 
Tipus de drenatge , segons els tipus d’impermeabilització s’haurà de col·locar una capa filtrant o arids de reblert o una capa drenant. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Membrana impermeabilitzant 
i juntes: perfils d’estanquitat, separadors, selladors, aigua, formigó i llots. 
 
Execució 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó i de forma contínua. Un cop acabada l'execució 
dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat 
s’executarà segons previsions de la D.T. 
Condicions prèvies 
Es comprovarà que el terreny coincideixi amb el previst en l’informe geotècnic. Els conductes que atravessin el mur ho faran en direcció 
normal al fust, col·locant-los sense tallar les armadures. Pels forats de murs amb diàmetres superiors a 15cm, es sol·licitarà a la D.F. el 
corresponent permís i un estudi de reforç d’armadures. La profunditat de recolçament de la fonamentació respecte a la superficie no haura 
de ser menor a 80 cm, excepte en murs de molt poca alçada. Es comprobarà la transmitancia tèrmica máxima exigida al mur per formar 
part de la envolvent térmica segons el CTE DB HE1. 
Fases d’execució 
En el fons de l’excavació s’hi disposarà una capa de formigó de neteja de 10 cm d’espessor. 
Recobriment de les armadures. Es compliran els recobriments indicats en l’article 37.2.4. de la Instrucció EHE, de tal manera que els 
recobriments de l’alçat seran destinats segons hi hagi o no encofrat al trasdossat, essent el recobriment mínim igual a 7cm, si el 
trasdossat es formigona contra el terreny. 
Formigonat. Abocament del formigó des d’una alçada no superior a 1m, abocant-lo i compactant-se per tongades de ≤ 50cm d’espessor, 
no major que la longitud del vibrador, de manera que s’eviti la disgregació del formigó i els desplaçaments de les armadures. En general, 
es realitzarà el formigonat del mur en una jornada. Si es produeixen juntes de formigonat es deixaran queixals, picant la seva superfície 
fins deixar els àrids al descobert, que es netejaran i humitejaran, abans de precedir novament al formigonat. 
Juntes. En els murs es disposaran: juntes de formigó entre ciment i alçat, juntes de contracció, juntes verticals per disminuïr els moviments 
reològics i d’origen tèrmic del formigó, ciment amb distàncies màximes entre 10 i 18 m, i d’alçada amb distàncies màximes de 7,50m. 
S’executaran disposant materials selladors adequats que s’embeuran en el formigó i es fixaran amb filferros a les armadures. El gruix serà 
de 2-3 cm d’espessor. 
Curat. La realització d’un adequat curat mantenint humides les superfícies del mur mitjançant el rec directe que no produeixi rentat o a 
través d’un material que retingui la humitat, segons l’article 74 de la Instrucció EHE. 
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Impermeabilització i drenatge. Per impermeabilitzar el trasdossat s’aplicarà una pintura asfàltica sobre la superfície o, si es requereix una 
altra impermeabilitat, una tela asfàltica, que es protegirà quan es realitzi el reomplert del trasdossat , segons el CTE DB HS 1. 
Acabats. Per a evitar l’entrada d’aigua d’escorrentia al trasdossat del mur, si no existeix una calçada o vorera impermeable sobre el 
reomplert, l’última capa de reomplert es realitzarà amb argila, compactant-la i dotant-la de pendent cap a una cuneta de recollida d’aigües 
pluvials que enviï l’aigua fora de les proximitats del mur. 
Control i acceptació 
Les unitats i freqüència d’inspecció serà de 2 per cada 250m² de mur. 
Replanteig. Comprovació de les dimensions en planta de les sabates del mur i rases. 
Impermeabilització del trasdossat del mur. Planeïtat del mur. Comprovar una regla de 2m. Col·locació de membrana adherida. Prolongació 
de la membrana per la part superior del mur, de 25 cm mínim. Reomplert del trasdossat del mur. Compactació. Drenatge del mur. 
Conservació fins a la recepció de les obres.No es col·locaran càrregues, ni circularan vehicles en les proximitats del trasdossat del mur. 
S’evitarà a l’explanada inferior i junt al mur obrir rases paral·leles al mateix. 
 
Amidament i abonament 
ml de mur, mesurat a eix del mur a la cota d’arrancada. No s’inclou l’excavació, el material per impermeabilització de juntes, la 
impermeabilització superficial, l’apuntalament, l’encofrat, la col·locació i retirada. 
m

3
 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de 

neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal 
d'executar els acabats indicats a la D.T. 
Kg d’acer de les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.  
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici i 
la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. Ha de 
dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, 
amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements prefabricats, EFHE. 
RD 642/2002. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980. 
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.  
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 
  
1.1 Tipus d’elements  
1.1.1 Forjats 
Es defineix com a sostre l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat d'elements resistents o nervis 
que treballen a flexió, un reblert d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la superfície superior, a més d'un reblert 
de carcanyols per aconseguir un element que treballi de forma solidària.  
Forjats unidireccionals, constituïts per elements superficials plans amb nervis de formigó armat, flectint essencialment en una direcció, el 
cantell del qual no excedeix de 50 cm, la llum de cada tram no excedeix de 10 m i la separació entre nervis és menor de 100cm.  
Forjats reticulars, estructures constituïdes per plaques massisses o alleugerides amb nervis de formigó armat en dos direccions 
perpendiculars entre si, que no posseeixen, en general, bigues per a transmetre les càrregues als suports i descansen directament sobre 
suports amb o sense capitell. La separació entre eixos de nervis no serà major de 100 cm i l'espessor de la capa superior no serà inferior 
a 5cm, disposant-se en la mateixa una armadura de repartiment en malla. 
  
Components 
Biguetes prefabricades de formigó o formigó i ceràmica, per a armar. 
Peces d’entrebigat per a forjats de biguetes, amb funció d’alleugeriment o resistent. 
Formigó per a armar (HA), de resistència o dosificació especificats a la D.T., abocat en obra per a farciment de nervis i formant llosa 
superior (capa de compressió). 
Armadura col·locada en obra.  
Característiques tècniques mínimes 
En les biguetes armades prefabricades l'armadura bàsica estarà disposada en tota la seva longitud. L'armadura complementària inferior 
podrà anar disposada solament en part de la seva longitud. Les peces d’entrebigat poden ser de ceràmica o formigó, poliestirè expandit i 
altres materials suficientment rígids que no produeixin danys al formigó ni a les armadures. En peces resistents, la resistència 
característica a compressió no serà menor que la resistència de D.T. del formigó d'obra amb que s'executi el forjat. La grandària màxima 
de l'àrid no serà major que 20 mm. No s'utilitzaran filferros llisos com a armadures passives, excepte com a components de malles 
electrosoldades i en elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Control i acceptació 
Es complirà que tota peça d’entrebigat sigui capaç de suportar una càrrega característica d’ 1kN, repartida uniformement en una placa de 
200x75x25 mm, situada en la zona més desfavorable de la peça i el seu comportament davant el foc segons DB SI-Annex C. Formigó 
Armat. En cada subministrament que arribi a l'obra d'element resistents i peces d’entrebigat es realitzaran les comprovacions que els 
elements i peces estan legalment fabricats i comercialitzats. Segell CIETAN en biguetes. Identificació de cada bigueta o llosa alveolar amb 
la identificació del fabricant i el tipus d'element. Que les biguetes no presentin danys. Es prendran les precaucions necessàries en 
ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  
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Execució 
Condicions prèvies 
L'hissat i apilament de les biguetes en obra es realitzarà seguint les instruccions indicades per cada fabricant, de manera que les tensions 
a les quals són sotmeses es trobin dintre dels límits acceptables, emmagatzemant-se en la seva posició normal de treball, sobre suports 
que evitin el contacte amb el terreny o amb qualsevol producte que les pugui deteriorar. En els plànols de forjat es consignarà si les 
biguetes requereixen o no apuntalament i, si s’escau, la separació màxima entre corretges.  
Els forjats de formigó armat es regiran per la Instrucció EFHE, per la D.T. i l'execució de forjats unidireccionals de formigó armat o 
pretensat, havent de complir, en el que no s'oposi a això, els preceptes d’Instrucció EHE.  
Fases d’execució 
Estintolaments. Es disposaran llates d’empostissat de repartiment per al suport dels puntals. Si les llates d’empostissat de repartiment 
descansen directament sobre el terreny, caldrà assegurar-se que no es puguin assentar en ell. En els puntals es col·locaran traves en 
dues direccions, per a aconseguir un apuntalament capaç de resistir els esforços horitzontals que puguin produir-se durant el muntatge 
dels forjats. En cas de forjats de pes propi major que 3 kN/m² o quan l'altura dels puntals sigui major que 3 m, es realitzarà un estudi 
detallat de les fixacions. Les llates d’empostissat es col·locaran a les distàncies indicades en D.T. En els forjats de biguetes armades es 
col·locaran les fixacions anivellades amb els suports i sobre d’ells es col·locaran les biguetes. L'espessor de cofres, sotaponts i taulers es 
determinarà en funció de l'apuntalament. Els taulers duran marcada l'altura a formigonar. Les juntes dels taulers seran estanques, en 
funció de la consistència del formigó i forma de compactació. S'unirà l'encofrat a l'apuntalament, impedint tot moviment lateral o fins i tot 
cap amunt (aixecament),durant el formigonat. Es fixaran els tascons i, si s’escau, es tibaran els tirants. 
Replanteig de la planta de forjat. Col·locació de les peces de forjat. S'hissaran les biguetes des del lloc d'emmagatzematge fins al seu lloc 
d'ubicació, agafades de dos o més punts, seguint les instruccions indicades per cada fabricant per a la manipulació, a mà o amb grua. Es 
col·locaran les biguetes en obra donades sobre murs i/o encofrat, col·locant-se posteriorment les peces d’entrebigat, paral·leles, des de la 
planta inferior, utilitzant-se revoltons cecs i estintolant segons el que es disposa en l’apartat de càlcul. Si alguna resultés danyada afectant 
a la seva capacitat portant serà rebutjada. En els forjats no reticulars, la bigueta quedarà encastada a la biga, abans de formigonar. 
Finalitzada aquesta fase, s'ajustaran els puntals i es procedirà a la col·locació dels revoltons, els quals no invadiran les zones de 
massissat o del cos de bigues o suports. Es disposaran els passatubs i s’encofraran els buits per a instal·lacions. En les volades es 
realitzaran els oportuns ressalts, motllures i goterons, que es detallin a la D.T.; així mateix es deixaran els buits precisos per a xemeneies, 
conductes de ventilació, passos de canalitzacions, etc... especialment en el cas d'encofrats per a formigó vist. S'encofraran les parts 
massisses al costat dels suports. 
Col·locació de les armadures. L'armadura de negatius es col·locarà preferentment sobre l'armadura de repartiment, a la que es fixarà per 
a que mantingui la seva posició. 
Formigonat. Es regarà l'encofrat i les peces d’entrebigat. Es procedirà a l'abocament i compactació del formigó. El formigonat dels nervis i 
de la llosa superior es realitzarà simultàniament. Per bigues planes el formigonat es realitzarà després de la col·locació de les armadures 
de negatius, essent necessari el muntatge del forjat. Per bigues de cantell en cas de forjats recolçats el formigonat de la biga serà anterior 
a la col·locació del forjat i en cas de forjats semiencastats després de la col·locació del forjat. El formigó col·locat no presentarà 
disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt del forjat no quedarà disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni altres. Les juntes de formigonat perpendiculars a les biguetes haurien de disposar-se a una distància de suport 
no menor que 1/5 de la llum, més enllà de la secció on acaben les armadures per a moments negatius. Les juntes de formigonat 
paral·leles a les mateixes és aconsellable situar-les sobre l'eix dels revoltons i mai sobre els nervis. La compactació del formigó es farà 
amb vibrador, controlant la durada, distància, profunditat i forma del vibrat. No es rastellarà en forjats. S'anivellarà la capa de compressió, 
es guarirà el formigó i es mantindran les precaucions per al seu posterior enduriment. 
Despuntalament. Es retiraran les fixacions segons D.F. No es treuran ni retiraran puntals de forma sobtada i sense prèvia autorització de 
la D.F. i s’adoptaran precaucions per a impedir l'impacte dels encofrats sobre el forjat. 
Acabats. Presentarà una superfície uniforme, sense irregularitats, amb les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta.  
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols : Nivells i replanteig, Encofrat, Col.locació de peces del 
forjat i armadures, Abocat i compactació del formigó, Juntes, Curat del formigó, Desencofrat, Comprovació de fletxes, contrafletxes i 
toleràncies. 
  
Amidament i abonament 
m² realment executats, descomptant forats de superfície més grans 1 m² . 
En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la formació d'elements 
resistents singulars, tal com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per pas d'instal·lacions i les previsions d'ancoratges 
per a altres fàbriques, segons previsions del D.T. o instruccions de la D.F.  
  
1.1.2 Elements prefabricats  
Conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en el taller, de manera que a l'obra només es realitzarà el 
muntatge.  
  
Components 
Pilars, Jàsseres, Bigues triangulars, Grades i Escales 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i D.F. i s’executarà per personal especialitzat. El 
contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.F. el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. Si el 
muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient antelació, a l'aprovació de la D.F., el 
programa d'interrupció, restricció o desviament del trànsit. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball. 
Preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament. Les peces no han de tenir superfícies rentades, arestes escantonades, 
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles. 
Replanteig i marcat dels eixos. 
Col·locació i fixació provisional de la peça. Les peces han de quedar recolzades sobre l’estructura de suport. 
Aplomat i anivellació definitius. La peça ha d'estar degudament aplomada i anivellada. Així com perfectament segellada dels junts entre 
peça i peça. El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a la D.T. La llargària de l'encastament ha de ser 
com a mínim l'especificada a la D.T. La peça ha d'estar col·locada en la posició i nivell previstos a la D.T. La col·locació de la peça s'ha de 
realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.  
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kg d'acer en elements estructurals prefabricats, pilars, jàsseres, encavallades, etc., incloent en els preus d'ambdues partides tots els 
materials, operacions necessàries per a la posada a l'obra, operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament (grues, bastides, 
etc.), així com totes les armadures, instal·lacions, fusteria per armar i equips que portin integrats en la seva fabricació. 
El transport de fàbrica a peu d’obra també esta inclòs en l’amidament. 
  
1.1.3 Juntes de dilatació  
Són els dispositius que enllacen discontinuïtats dels elements estructurals, per a facilitar la seva lliure dilatació, de manera que permetin 
els moviments per canvis de temperatura, assentaments diferencials i/o deformacions reològiques. 
  
Execució 
El tipus de material emprat serà el que es defineixi en el D.T. o el que indiqui la D.F. El junt es muntarà seguint les instruccions del 
fabricant. 
  
Amidament i abonament 
ml col·locats, inclòs en el preu els materials i treballs necessaris per a la seva col·locació 
  
1.2 Formigó Armat  
És un material compost per altres dos materials: el formigó i l’acer, la seva associació permet una major capacitat d’absorbir sol·licitacions 
que generin tensions de tracció, disminuint a més la fissuració del propi formigó i donant una major ductilitat al material compost. 
El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central. 
S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cèrcols, sostres amb elements resistents 
industrialitzats, sostres nervats unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i voltes. 
Si el formigó és armat, les armadures passives seran d’acer i estaran constituïdes per: barres corrugades, malles electrosoldades i 
armadures electrosoldades en gelosia. 
Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l’esquelet d’un element estructural de formigó armat. S'han considerat les 
armadures pels elements estructurals següents: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cèrcols, estreps, lloses i bancades, sostres, 
membranes i voltes, armadures de reforç, ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents. 
  
Components 
Formigó: aigua, ciment, àrids 
Acer: barres corrugades, malles electrosoldades. 
Característiques tècniques mínimes 
La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucció EHE. Segons aquesta 
normativa no s’admeten formigons estructurals on el contingut mínim de ciment per m³ sigui inferior a 200 Kg en formigons en massa i 250 
Kg en formigons armats. Tots els formigons compliran la normativa vigent considerant com a definició de resistència la d'aquesta 
instrucció. Aquesta desaconsella la utilització de formigons no fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi 
prèviament. 
Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-97), corresponent a 
la classe resistent 32,5 o superior i complint les especificacions de l’article 26 de la Instrucció EHE. 
Aigua. L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no contindrà substàncies nocives en quantitats tals que 
afectin a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures. 
Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a l’article 28 de la Instrucció EHE. 
Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentació de la D.T. o en els oportuns 
assaigs, que la substància agregada en les proporcions i condicions previstes produeix l’efecte desitjat sense alterar les característiques 
del formigó ni representar cap perill per a la durabilitat del formigó ni la corrosió de les armadures. Es prohibeixen additius tals que a la 
seva composició hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant durant el transport com durant l’emmagatzament, les armadures passives es 
protegiran de la pluja, la humitat del sòl i de possibles agents agressius. Fins al moment del seu ús es conservaran en obra, 
cuidadosament classificades segons: tipus, qualitats, diàmetres i procedència. 
Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 i 40mm. 
Denominació acer en barres corrugades, B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm² i B 500 S acer soldable de límit 
elàstic no menor de 500N/mm² . Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que 
no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de 
més de 50 mm. Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de 
més de 70 mm. A la zona d’encavalcament, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. No s'han d’encavalcar barres de 
D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per encavalcament de barres agrupades han de 
complir l'article 66.6 de la Instrucció EHE. Es prohibeix l'empalmament per encavalcament en grups de quatre barres. L'empalmament per 
soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.  
Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10-
10.5-11-11.5-12-14mm. Llargària de l’encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de complir, com a mínim: >=15 D, >=20 cm. 
Llargària de l’encavalcament en malles superposades: Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb; 
Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a mínim: <= 15 D, >= 20 cm. 
Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser 
indicades a la D.T., o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 de la EHE. 
Control i acceptació 
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del D.T. i segons la normativa vigent; s’aplica al ciment, a l’aigua, 
als granulats, als additius i addicions. El control de recepció a l’obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 
Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de Qualitat reconegut per un Centre 
Directiu de les Administracions Públiques i Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut o una normativa vigent.  
Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física. 
Aigua. Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats. El límit màxim de contingut de ió 
clorur en l’aigua, queda limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que 
tinguin armadures per a reduïr la fissuració. 
Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostració documental del compliment de les 
exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any 
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abans de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la 
normativa vigent. 
Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la D.F., que pot exigir a l’inici 
d’obra els certificats de garantia del mateixos o assaigs al laboratori oficial o oficialment acreditat. 
Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat. 
Consistència. Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 
Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les següents modalitats de control: Modalitat 1 
Control de nivell reduït; Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es conegui la resistència de tota la amassada; Modalitat 3 Control 
estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i formigó pretensat. S’especificarà la modalitat de control. 
L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas del control 
estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements estructurals que diferencia la Instrucció: 
estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. En el cas 
de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una amassada. Les amassades d’un mateix lot 
provindran del mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació nominal. La 
presa de mostres es realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. La D.T. determinarà el nombre d’amassades 
per lot. Si un lot correspon a dues plantes d’un edifici, es farà al menys una determinació per planta. Les provetes s'amassaran de forma 
similar al del formigó a l’obra i es conservaran en condicions anàlogues. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execució del ferro i la humectació de l'encofrat. 
Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà 
inferior a 5ºC. Es prohibeix abocar el formigó sobre elements la temperatura dels quals sigui inferior a 0ºC En general es suspendrà el 
formigonat quan plogui amb intensitat, nevi, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins de les 
48 hores següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 0ºC. L'utilització d'additius anticongelants requerirà una 
autorització expressa, en cada cas, de la direcció d'obra. Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures 
oportunes per a evitar l'evaporació de l'aigua de pastat, en particular durant el transport del formigó i per a reduir la temperatura de la 
massa. Per a això, els materials i encofrats haurien d'estar protegits de l’assoleig i una vegada abocat, es protegirà la barreja del sol i del 
vent, per a evitar que es dessequi. 
Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d’estar netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni 
d'altres substàncies perjudicials. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat, de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre 
procediment idoni. La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Fases d’execució 
Execució del ferro 
Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, utilitzant cisalles, serres, discos o màquines d’oxitall i queda prohibida 
l'ocupació de l'arc elèctric.  
Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE. 
Col·locació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la immobilitat de les barres durant el 
transport, muntatge i formigonat de la peça, de manera que no variï la seva posició especificada en el D.T. i permetin al formigó 
desenvolupar-se sense deixar cocons. La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives, excepte el cas de 
grups de barres, serà igual o superior al major dels tres valors següents: a. 2cm b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades la grandària 
màxima de l'àrid.  
Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigó, morter o plàstic o d'altre material apropiat, 
queden prohibits els de fusta i, si el formigó ha de quedar vist, els metàl·lics. Es comprovaran en obra els espessors de recobriment, 
complint els mínims de l'article 37.2.4. de la Instrucció EHE. Els recobriments haurien de garantir-se mitjançant la disposició dels 
corresponents elements separadors col·locats a l’obra d'acord amb el prescrit a la taula 66.2. de la instrucció EHE.  
Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE. 
Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les barres serà de 4 ø com a màxim. La longitud 
d’encavalcament serà igual a l'indicat en l'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció EHE. Pels entroncaments per encavalcament en 
grup de barres i de malles electrosoldades s'executarà l'indicat respectivament, en els articles 66.6.3 i 66.6.4 de la instrucció EHE. Per a 
entroncaments mecànics es realitzarà el disposat a l'article 66.6.6. de la instrucció EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de 
realitzar-se d'acord amb els procediments de soldadura descrits en la UNE 36832:97, i executar-se per operaris degudament qualificats. 
Les soldadures de barres de diferent diàmetre poden realitzar-se sempre que la diferència entre diàmetres sigui inferior a 3mm. 
Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) . Les toleràncies en 
el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831.  
Fabricació i transport a l’obra del formigó 
Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant tot l'àrid recobert de 
ciment. La dosificació del ciment, dels àrids i si escau, de les addicions, es realitzarà per pes, No es barrejaran masses fresques de 
formigons fabricats amb ciments no compatibles havent de netejar-se les formigoneres abans de començar la fabricació d'una massa amb 
un nou tipus de ciment no compatible amb el de la massa anterior. 
Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haurà una persona responsable de la fabricació, amb formació i 
experiència suficient, que estarà present durant el procés de producció i que serà distinta del responsable del control de producció. En la 
dosificació dels àrids, es tindran en compte les correccions degudes a la seva humitat, i s'utilitzaran bàscules distintes per a cada fracció 
d'àrid i de ciment. El temps de pastat no serà superior al necessari per a garantir la uniformitat de la barreja del formigó, evitant una 
durada excessiva que pogués produir el trencament dels àrids. La temperatura del formigó fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior a 
30ºC i igual o superior a 5ºC en temps fred o amb gelades. Els àrids gelats han de ser descongelats per complet prèviament o durant el 
pastat. 
Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els àrids poden dosificar-se per pes o per volum, encara 
que no és recomanable aquest segon procediment. El pastat es realitzarà amb un període de batut, a la velocitat del règim, no inferior a 
noranta segons. El fabricant serà responsable que els operaris encarregats de les operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada 
suficient formació i experiència. 
Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat d'agitació i no de règim. El temps 
transcorregut entre l’addició d'aigua de pastat i la col·locació del formigó no ha de ser major de una hora i mitja. En temps calorós, el 
temps límit ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat mesures especials per a augmentar el temps d'enduriment. El formigó fabricat a la 
central no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona 
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física. Aquests fulls de subministrament han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a disposició de la D.F. fins al lliurament de la 
documentació final de control. 
Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE. 
Posada en obra del formigó 
Col·locació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE 
Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els formigons de consistència tova o fluïda, es picaran fins 
a la capa inferior ja compactada. Vibrat enèrgic: els formigons secs es compactaran, en tongades no superiors a 20 cm. Vibrat normal en 
els formigons plàstics o tous.  
Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE.  
Curació del formigó. Segons l’article 74 de la Instrucció de la EHE.  
Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE.  
Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats que perjudiquin el 
comportament de l'obra o el seu aspecte exterior. Pels acabats especials s'especificaran els requisits directament o bé mitjançant patrons 
de superfície. Pel recobriment o farciment dels caps d'ancoratge, orificis, entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una vegada acabades 
les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats amb masses anàlogues a les emprades en el formigonat d'aquestes peces, però 
retirant d'elles els àrids de grandària superior a 4mm. Totes les superfícies de morter s'acabaran de forma adequada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Comprovacions prèvies, Comprovacions de replanteig 
i geomètriques, Armadures, Encofrats, Cindris i bastiments, Transport, abocament i compactació del formigó, Curació del formigó, Juntes, 
Desmoldejat i descindrat. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel funcionament adequat de la 
construcció. La D.F. podrà adoptar el sistema de toleràncies de la Instrucció EHE, Annex 10, completat o modificat segons estimi oportú. 
Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat en central vagi acompanyada d'una fulla de 
subministrament, signada per una persona física, a la disposició de la direcció d'obra, i en la que hi figurin totes les dades correctament 
complimentades.  
Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada a la D.T., és 
necessari tenir en compte no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres 
característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les 
provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor 
que l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la D.F. Si la resistència de les provetes extretes és més 
gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega 
superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. Si no fos possible extreure 
provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En el cas que la 
resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la D.F. podrà rebre l'obra 
amb reserves, previ assaig de càrrega corresponent. La D.F. serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han 
de realitzar-se per personal especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per la D.F. i prenent 
les mesures de seguretat necessàries. La D.F. pot proposar a la Propietat, com a alternativa a l’enderroc o reforç, una limitació de les 
càrregues d’ús. 
Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin 
les limitacions de la relació aigua/ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. 
Si el formigó no es fabrica en una central, el fabricant a d’aportar a la D.F. la mateixa informació signada per una persona física. S’exigeix 
aquest control per a cada amassada emprada a l’obra. Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en 
obres sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o alguna de les classes específiques 
d’exposició que estableix la normativa vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra.  
  
Verificació 
Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys irreversibles en els elements ja 
formigonats 
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 de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima 

indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució per la D.F., instruccions per 
escrit, en les que consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això, el contractista i/o constructor estarà 
obligat a exigir, a la D.F., prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. El preu 
del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la D.F. estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments 
especials, segons criteri de la D.F. (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 
Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant l’execució, la D.F. ordena l’increment de l’armat, l’amidament 
correspondrà als Kg reals col·locats a l’obra. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament). L'escreix 
d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per 
kg de barra ferrallada, dins de l'element compost). Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar 
el doblec i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de 
material corresponents a retalls i empalmaments.  
ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d’acord amb les especificacions de la D.T. 
  
1.3 Encofrats  
Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigó abocada, fins al total enduriment o fraguat. 
Els elements per encofrats són els següents: pilars, murs, bigues, lloses, cèrcols, sostres unidireccionals i reticulars, lloses i bancades, 
membranes, arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents tipus d’elements d’encofrats, els prefabricats de cartró, els de fusta, els de plàstic 
i els prefabricats de metall-fusta. 
  
Components 
Material encofrant, elements de rigidització, elements d’atirantament, elements de travada, elements de recolzament, diagonals 
d’apuntalament, productes desencofrants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense 
l'autorització. Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser 
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suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals ( menys de 5mm ) i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. En èpoques de vents forts s’han d’atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d’esveltesa més gran de 10. S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del 
formigó. En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el 
moment de desencofrat. Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat 
del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. Els 
filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. Els motlles recuperables s'han de 
col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions, 
cantells trencats ni fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els 
motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes 
exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. La D.F. podrà 
autoritzar la utilització de cantoneres per a aixamfranar les arestes vives. El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves 
característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels 
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, 
etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. En elements horitzontals els encofrats d'elements rectes o plans de 
més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi 
una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. En elements verticals, per 
a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat . Es replantejaran les línies 
de posició de l’encofrat i es marcaran les cotes de referència.  
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra. La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar 
degudament travats en tots dos sentits. Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal assegurar que 
no assentaran. Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars. Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i 
permetre finalment un desapuntalat senzill. Pel que fa al formigó pretensat, els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la 
rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. S'han de preveure a les parets laterals dels 
encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant 
abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts Ha de ser 
suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts  
Col·locació dels dispositius de subjecció i trava. 
Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de 
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. Les superfícies de 
l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realització 
de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha de fer durant el 
període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui. 
Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar 
la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de 
l'encofrat. Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació 
de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per 
a treballar solidàriament. Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha 
de portar marcada l'alçària per a formigonar. El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment 
normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. podrà reduir els passos anteriors quan ho consideri oportú. No s'han de reblir els 
cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la D.F. 
Control i acceptació 
Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, cotes i toleràncies. Revisió del muntatge. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva col·locació, així com les 
operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessori de l'encofrat, 
com els junts entre murs o altres elements que a judici de la D.F. siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la D.F., per l'execució del 
formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 
  
2 ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, 
inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o 
calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a 
les influències previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la 
resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , 
seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, 
corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 
  
Normes d’aplicació 
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Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB 
HS 1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE-
EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
  
Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i 
xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. 
Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, 
U, C , Z, o Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu 
diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 
kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-
1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui 
així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o 
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que 
s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar 
disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició 
dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el 
muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a 
cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular 
la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir 
deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de 
soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en 
tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han 
d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de f issures, 
d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir 
osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que 
sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, 
la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat  del pla de tall. La 
utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols 
pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, 
començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i 
no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer 
són: galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es 
disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent 
àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen 
els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar 
una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de 
difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la 
inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 
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Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 
5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per 
edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i 
e2 <= 5mm. 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions 
amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, 
Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  

  
Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars 
corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports 
necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa 
vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA COBERTES 
 
1 COBERTES PLANES  

Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors. La coberta té com a objectiu separar, 
connectar i filtrar l’interior de l’exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, segons CTE DB-HE HE1 Limitació de 
la demanda energètica, CTE DB-HS HS1 protecció enfront de la humitat CTE DB-HS HS5 evacuació d’aigües. 

Podem trobar els tipus següents: Coberta transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida segons la disposició dels seus 
components. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 15%, segons l’ús al qual estigui destinat, trànsit de vianants o trànsit de vehicles.  

Coberta ajardinada, coberta que està formada per una capa de terra de plantació i la pròpia vegetació, essent no ventilada.  
Coberta no transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida, segons la disposició dels seus components, amb protecció de grava 
o de làmina autoprotegida. La pendent estarà comprès entre l’1% i el 5%. 
Coberta transitable, pot ser ventilada i amb enrajolat fix. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 3%, recomanant-se el 3% en cobertes 
destinades al trànsit de vianants. 
  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, 
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat 
Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat 
de l’aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  

Components 

Sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, capa d’impermeabilització, capa separadora, capa drenant, terra de plantació 
(coberta ajardinada) i capa de protecció. 

Característiques tècniques mínimes 

Sistema de formació de pendents. Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o formigons d’àrids lleugers amb capa de regularització 
d’gruix 2-3 cm de morter de ciment, amb acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada superficialment amb beurada de ciment; 
amb morter de ciment. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients, i una constitució adequada per la fixació de la resta dels 
components. La superfície serà llisa, uniforme i sense irregularitats que puguin punxonar la làmina impermeabilitzant. A la coberta 
transitable ventilada, el sistema de formació de pendents podrà realitzar-se a partir d’envans constituïts per peces prefabricades o maons 
(envanets de sostremort), superposats de plaques ceràmiques encadellades o de maons buits segons CTE-DB HS-1, taula 2.10. 
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Barrera de vapor. El material ha de ser el mateix que el de la capa d’impermeabilització o compatible amb ella. Poden ser de dos tipus: les 
de baixes prestacions (film de polietilè) i les d’altes prestacions (làmina de oxiasfalt o de betum modificat amb armadura d’alumini, làmina 
de PVC, làmina de EPDM). Segons CTE-DB HS-1, punt 2.4.3.5. 
Aïllant tèrmic. Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre o llana de roca, poliestirè expandit, poliestirè extruït, poliuretà, perlita de 
cel·lulosa, suro aglomerat, etc... Ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per a proporcionar al sistema la solidesa necessària 
enfront sol·licitacions mecàniques. Estabilitat dimensional, resistència a l’aixafada. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica 
menor de 0,06W/mk a 10ºC. El seu gruix es determinarà segons les exigències del CTE-DB HE1; DB HS 1, punt 2.4.3.2. 
Capa de impermeabilització. La impermeabilització pot ser de material bituminós o bituminós modificat; com poli (clorur de vinil) plastificat, 
etc... No serà necessària en condicions d’ús normal, tret que s’inclogui a la D.T. Si que serà necessària en els casos de risc de 
condensació alta. Haurà de suportar temperatures extremes, no serà alterable per l’acció de microorganismes i prestarà la res istència al 
punxonament exigible. No utilitzar en la mateixa làmina materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat. No utilitzar en la 
mateixa làmina oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP) que no siguin específicament compatibles amb elles. Evitar el contacte 
entre làmines de policlorur de vinil plastificat i betums asfàltics, tret que el PVC sigui especialment formulat per a ser compatible amb 
l’asfalt. Evitar el contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat amb les escumes rígides de poliestirè o amb les escumes rígides de 
poliuretà. A la coberta no transitable preferentment s’utilitzaran graves de cantell rodat. El material que forma la capa ha de ser resistent a 
la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes. La grava pot ser solta o aglomerada amb morter. Es podran utilitzar graves 
procedents de matxuca . Per a passadissos i zones de treball, lloses mixtes prefabricades compostes per una capa superficial de morter, 
terratzo, àrid rentat o altres, amb aplanat de poliestirè extrusionat. També pot ser una làmina autoprotegida, amb enrajolat fix o amb 
enrajolat flotant. Pot realitzar-se amb rajoles autoportants sobre suports telescòpics concebuts i fabricats expressament per a aquesta fi. 
Els suports disposaran d’una plataforma de suport que reparteixi la càrrega i sobrecàrrega sobre la làmina impermeable sense risc de 
punxonament. En coberta no transitable, si es tracta d’una capa de grava, aquesta ha d’estar neta i sense substàncies estranyes. La seva 
grandària ha d’estar compresa entre 16 i 32 mm. Segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.4. 
Capa separadora. Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, o films de polietilè. Productes antiarrels (coberta ajardinada), 
constituïts per quitrà d’hulla, derivats del quitrà com brea o productes químics antiarrels. Hauria de utilitzar-se quan existeixin 
incompatibilitats entre l’aïllament i les làmines impermeabilitzants. Quan tingui funció antiadherent i antipunxant podrà ser: geotèxtil de 
polièster o geotèxtil de polipropilè. Quan es pretenguin les dues funcions (desolidarització i resistència a punxonament) s’utilitzaran feltres 
antipunxonament no permeables, o bé dues capes superposades, la superior de desolidarització i la inferior d’antipunxonament (feltre de 
polièster o polipropilè tractat amb impregnació impermeable). segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.5. 
Capa drenant. (coberta ajardinada) Grava i sorra de riu. La grava estarà exempta de substàncies estranyes, la sorra de riu serà de 
granulometria contínua, seca, neta i grandària màxima del gra 5 mm. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Barreja formada per parts iguals en volum de terra franca de jardí, terra vegetal, sorra de riu, bruc 
i torba podent addicionar-se per a reduir pes fins a un 10% d’alleugerants: poliestirè expandit en boles o vermiculita.  
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons, baixants i sobreeixidors. L’albelló o el canaló ha de ser una peça 
prefabricada, d’un material compatible amb el tipus d’impermeabilització que s’utilitzi i ha de disposar d’una ala de 10 cm d’amplada com a 
mínim a la vora superior. Han d’estar proveïts d’un element de protecció per a retenir els sòlids que puguin obturar el baixant. Segons 
CTE-DB HS 5). 

Control i acceptació 

Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a 
l’obra amb allò indicat a la D.T. Es farà la identificació en funció del material del fabricant, tipus, dosificació, densitat, classe de producte, 
gruix mínim, dimensions i pes mínim. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: sistema de formació de 
pendents, barrera contra el vapor i capes separadores, capa d’impermeabilització amb làmines o material bituminós, capa de protecció. 
materials ceràmics. 

  

Execució 

Condicions prèvies 

Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, compatibilitat amb els moviments del 
sistema i compatibilitat química amb els components de la coberta. El suport base ha de ser uniforme, estar net i sense cossos estranys. 
La làmina impermeable ha d’evitar el contacte de les làmines impermeabilitzants bituminoses, de plàstic o de cautxú, amb petrolis, olis, 
grasses i dissolvents. Per a la funció de desolidarització s’utilitzaran productes no permeables a l’abeurada de morters i formigons. Se 
suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i 
eines que puguin desprendre’s. Quan les temperatures siguin inferiors a 5ºC es comprovarà es poden dur a terme els treballs d’acord amb 
el material a aplicar. 

Els accessos i obertures que estiguin situats en el parament vertical es realitzaran disposant un desnivell de 2 cm d’altura com a mínim 
per sobre de la protecció de la coberta, protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i ascendeixi pels laterals del buit fins a una 
altura de 15cm com a mínim per sobre d’aquest desnivell, o disposant-los reculats respecte del parament vertical 1 m com a mínim.  

Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es realitzaran disposant al voltant del buit un ampit d’una 
altura per sobre de la protecció de la coberta de 20 cm com a mínim i impermeabilitzat. 

Les juntes han d’afectar a les diferents capes de la coberta a partir de l’element que serveix de suport resistent. Les vores  de les juntes 
han de ser amb cairell rom, amb un angle de 45º i l’amplària de la junta ha de ser major que 3 cm. La distància entre les juntes ha de ser 
com a màxim 15 m. Quan la distància entre juntes de dilatació de l’edifici sigui major de 15 m es realitzaran juntes de coberta, l’amplada 
no haurà de ser inferior a 15 mm i també hauria d’haver-n’hi al voltant dels elements sobresortints. A les juntes s’ha de col·locar un 
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segellant. El segellat ha de quedar enrasat amb la superfície de la capa de protecció de la coberta. Les juntes de dilatació del paviment es 
segellaran amb un màstic plàstic no contaminant, havent-se realitzat prèviament la neteja dels cantells de les rajoles. 

Per que l’aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilització s’ha de realitzar mitjançant regata de 3x3 
cm com a mínim, en la que ha de rebre’s la impermeabilització amb morter en bisell, o mitjançant una reculada amb una profunditat major 
que 5 cm, i l’altura per sobre de la protecció de la coberta ha de ser major que 20 cm, o mitjançant un perfil metàl·lic inoxidable proveït 
d’una pestanya, almenys en la seva part superior. Quan es tracti de cobertes transitables, a més de l’esmentat anteriorment, la làmina en 
el seu lliurament als paraments quedarà protegida de la intempèrie i del trànsit, per un sòcol. En els casos en que la làmina hagi de quedar 
exposada a la intempèrie serà de làmina autoprotegida o formulada per a la intempèrie.  

En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la impermeabilització 5 cm com a mínim sobre el front del 
ràfec o el parament o disposant un perfil angular amb l’ala horitzontal, que ha de tenir una amplària major que 10 cm.  

S’ubicaran com a mínim dues buneres a cobertes, patis oberts,etc... Segons CTE DB-HS5.  

El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per tal que no hi hagin desnivells >150 mm i pendents màxims del 0,5%, i per evitar 
una sobrecàrrega excessiva de la coberta. Quan per raons de disseny no s’instal·lin punts de recollida s’hauria de preveure algun mètode 
d’evacuació de les aigües de precipitació, com podrien ser sobreeixidors. 

Fases d’execució 

Sistema de formació de pendents. Els baixants es protegiran amb para graves per impedir la seva obstrucció durant l’execució del sistema 
de pendents. El pendent recomanat és el màxim possible, sempre que quedi garantida la permanència de la capa de grava en el gruix 
necessari per a la protecció i llast del sistema. El seu gruix estarà comprès entre 2 cm i 30 cm; en cas d’excedir el màxim, es recorrerà a 
una capa de difusió de vapor o xemeneies de ventilació. La inclinació de la formació de pendents quedarà condicionada, en el cas de 
cobertes amb paviment flotant i a la capacitat de regulació dels suports de les rajoles (resistència i estabilitat). Es rebaixarà al voltant dels 
albellons. El sistema de formació de pendents quedarà interromput per les juntes estructurals de l’edifici i per les juntes de dilatació. Abans 
de rebre la capa d’impermeabilització l’aspecte del suport serà sec i també estarà sec en el seu gruix. Coberta transitable no ventilada. El 
pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% per a vianants i l’1 i el 15% per a vehicles. Coberta ajardinada. El pendent estarà comprès entre 
l’1 i el 5%. Coberta no transitable. Si la protecció és amb grava el pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% i si és amb làmina 
autoprotegida estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta transitable ventilada. El gruix del sistema de formació de pendents serà de 2 cm 
com a mínim. Es rebaixarà al voltant dels albellons. Quedarà interrompuda en les juntes estructurals de l’edifici i en les auxiliars de 
dilatació. La cambra d’aire haurà de permetre la difusió del vapor d’aigua a través de les obertures disposades a l’exterior, de manera que 
es garanteixi la ventilació creuada situant les sortides d’aire 30 cm per sobre de les entrades, i es disposen enfrontades.  
Barrera de vapor. Es col·locarà immediatament damunt del sistema de formació de pendent quan es prevegi que puguin haver-hi 
condensacions. La barrera de vapor ascendirà pels laterals i s’adherirà mitjançant soldadura a la làmina impermeabilitzant. Quan s’emprin 
les làmines de baixes prestacions, no serà necessària la soldadura d’encavalcament entre peces ni la soldadura amb la làmina 
impermeable. Per les làmines d’altes prestacions ha d’estendre’s sota el fons i els laterals de la capa d’aïllament tèrmic. Segons CTE-DB 
HE1 Limitació de la demanda energètica 
Capa separadora. Haurà d’intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de punxonament de la làmina impermeable. Serà 
necessària quan s’empri impermeabilització amb làmines de PVC plastificat sobre panells, com el poliestirè, que provoquin la migració de 
plastificants del PVC, quan la impermeabilització sigui amb làmines de PVC amb soldadura en fred o de EPDM, sobre panells aïllants 
sintètics o quan la impermeabilització sigui amb làmines asfàltiques aplicades amb bufador sobre qualsevol panell d’aïllament tèrmic, 
excepte els classificats com A1 i A2-s1,d0 .  
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. 
Capa de impermeabilització. Els paraments on ha d’anar col·locada la impermeabilització, han d’adequar-se i preparar-se per a assegurar 
que resulti correctament adherida i amb junta estanca. Hauran de preparar-se amb esquerdejat, mestrejat o remolinat. La capa 
d’impermeabilització quedarà desolidaritzada del suport, i de la capa de protecció només en el perímetre i en els punts singulars. Les 
condicions exigides són: estabilitat dimensional, compatibilitat amb els elements que es col·locaran a sobre, superfície llisa i de formes 
suaus, pendent adequat i humitat limitada. La impermeabilització ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. 
Els encavalcaments s’han de realitzar en el mateix sentit que el corrent de l’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres 
contigües. S’evitaran bosses d’aire en les làmines adherides. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina impermeabilitzant. 
Quan la impermeabilització sigui bituminosa, s’emprarà sistema bicapa, alternant les armadures per assegurar l’estabilitat dimensional i la 
resistència al punxonament. Quan la impermeabilització sigui de material bituminós o bituminós modificat i quan el pendent sigui major del 
15%, han d’utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Si el pendent està comprès entre el 5 i el 15%, han d’usar-se sistemes adherits.  
Producte antiarrels (coberta ajardinada). Es col·locarà fins arribar a la part superior de la capa de terra. 
Capa drenant (coberta ajardinada). El gruix mínim de la capa de grava serà de 5 cm i servirà de primera base a la capa filtrant. La sorra de 
riu tindrà un gruix mínim de 3 cm i s’estendrà uniformement sobre la capa de grava. Les conduccions dels recs per aspersió fins als 
ruixadors es realitzaran per la capa drenant. Les instal·lacions que hagin de discórrer pel terrat han de realitzar-se, preferentment, per les 
zones perimetrals evitant el seu pas pels vessants. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Es recomana que la profunditat de terra vegetal estigui compresa entre 20 i 50 cm. Els tipus de 
plantes que precisin major profunditat han de situar-se en zones de superfície aproximadament igual a l’ocupada per la projecció de la 
seva copa i pròximes als eixos dels suports de l’estructura. Es triaran preferentment espècies de creixement lent i que la seva altura no 
excedeixi els 6m. Els camins per als vianants disposats en les superfícies ajardinades poden realitzar-se amb sorra en una profunditat 
igual a la de la terra vegetal, separant-la d’aquesta per elements com murets de pedra maó o lloses de pissarra. 
Capa de protecció. Amb protecció de grava. S’extremaran les mesures amb àrids de matxucat per a evitar riscos de punxonament. Els 
gruixos no podran ser menors de 5 cm i variaran en funció del tipus de coberta i l’altura de l’edifici, sempre tenint en compte que les 
cantonades aniran més llastrades que les vores i aquestes més que la zona central. Gruix de la capa ± 10 cm. Amb enrajolat fix. S’evitarà 
la col·locació a testa de les peces i s’establiran les juntes de dilatació necessàries per a prevenir les tensions d’origen tèrmic. Per a la 
realització de les juntes entre peces s’emprarà material de presa, les peces aniran col·locades sobre solera de 25 mm com a m ínim, 
estesa sobre la capa separadora. Amb enrajolat flotant. Les peces sobre suports en enrajolat flotant han de disposar-se horitzontalment. 
Les peces o rajoles han de col·locar-se amb junta oberta. Les rajoles permetran, mitjançant una estructura porosa o per col·locació amb 
junta oberta, el flux d’aigua de pluja cap al pla inclinat de vessament, de manera que no es produeixin entollaments. Amb capa de trànsit. 
Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui en calent directament sobre la impermeabilització, el gruix mínim ha de ser 8 cm. Quan l’aglomerat 
asfàltic s’aboqui sobre una capa de morter que hi haurà sobre la impermeabilització, s’ha de col·locar entre aquestes dues capes una 
capa separadora per evitar-ne l’adherència de 4cm gruix com a màxim i armada de tal manera que s’eviti la seva fissuració.  
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Sistema d’evacuació d’aigües. La trobada entre la làmina impermeabilitzant i el baixant es resoldrà amb una peça especialment 
dissenyada i fabricada per a aquest ús, i compatible amb el tipus de impermeabilització escollit. Els albellons tindran un dispositiu de 
retenció dels sòlids amb elements que sobresurtin del nivell de la capa de formació de pendents per tal de minorar el risc d’obturació. Es 
realitzaran pous de registre per a facilitar la neteja i manteniment dels desguassos L’element que serveix de suport a la impermeabilització 
ha de rebaixar-se al voltant dels albellons o en tot el perímetre dels canalons. La impermeabilització ha de perllongar-se 10 cm com a 
mínim per sobre de les ales. La unió de la impermeabilitzant amb l’albelló o el canaló ha de ser estanca. Quan l’albelló es disposi a la part 
horitzontal de la coberta, ha de situar-se separat com a mínim 50 cm de les trobades amb els paraments verticals o amb qualsevol altre 
element que sobresurti de la coberta. La vora superior de l’albelló ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta. Quan 
l’albelló es disposi en un parament vertical, la seva secció ha de ser rectangular. Quan es disposi un canaló a la part superior ha de 
quedar per sota del nivell de vessament de la coberta i ha d’estar fixat a l’element que serveix de suport. El suport de la impermeabilització 
al voltant dels albellons haurà de rebaixar-se, com a mínim, 15 mm per tal d’evitar que els solapaments entre les làmines i la peça especial 
no remuntin el nivell de vessament de la làmina, fet que provocaria entollaments. Els albellons es situen preferentment centrats entre els 
vessants o faldons per a evitar pendents excessius. En tot cas, separats almenys 0,5 m dels elements sobresortints i 1 m dels racons o 
cantons.  
Control i acceptació 

Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. Les juntes de coberta distanciades menys de 15 m. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Impermeabilització, Replanteig 
(segons el nombre de capes i la forma de col·locació de les làmines), Aïllament tèrmic i Acabats. 

  

Amidament i abonament 

m² totalment acabada, amidada en projecció horitzontal. Incloent sistema de formació de pendents, barrera de vapor, aïllant tèrmic, capes 
separadores, capes de impermeabilització, capa de protecció i punts singulars (evacuació d’aigües, juntes de dilatació), incloent els 
encavalcaments, part proporcional de minvaments i neteja final. En coberta ajardinada també s’inclou capa drenant, producte antiarrels, 
terra de plantaciói vegetació. No inclou sistema de reg. 

  

Verificació 

La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una inundació fins a un nivell de 5 cm per sota del punt més alt 
del lliurament durant 24 hores (quan no sigui possible la inundació, rec continu de la coberta durant 48 hores). Transcorregudes 24 hores 
de l’assaig d’estanquitat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon funcionament d’aquests. 

  
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas 
UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de 
polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según 
norma UNE 127010:1995 EX. 

UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
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Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para 
conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en 
el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE 
EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se 
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de l’edifici. Connecta amb la 
xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici. 
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui separativa, 
cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues 
xarxes interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa 
general de sanejament. 
  
Components 
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que el tub. 
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.  
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per 
absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Execució 
Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per 
la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable. 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La junta 
entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la 
pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. El 
pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la 
rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior 
del tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i 
de les variacions tèrmiques. Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les 
proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres 
compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: amb 
trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova 
d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub 
en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara 
disgregacions o buits a la massa. 
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt 
tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigó ha de 
ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que 
s'utilitzin soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el 
seu moviment. 
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant. 
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa 
han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la 
solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de 
desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de 
col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix 
uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres 
defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 
cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les 
parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C 
sense pluja. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència 
prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja 
canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara 
disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del 
formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, 
dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 

APROVACIÓ
 D

ECRET A
LC

ALD
IA

 2
1.

12
.1

8



16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha 
de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de 
compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una 
temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de col·locar sense que rebin cops. Per 
parets de maó: Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha 
d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El 
lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
Control i acceptació 
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals. 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Verificacions 
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de recepció 
i d’elevació i control. 
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
m

3
 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre. 

ut pericons i tapes de registre. 
m² parets del pou de registre. 
  
 
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 30 de novembre del 2018  
 
 
Arquitecte col·legiat: 
 
 
 
 
 
 
Signatura 

APROVACIÓ
 D

ECRET A
LC

ALD
IA

 2
1.

12
.1

8


	191_18 Enric Granados_1.pdf
	Calcul

	191_18 Vila Romana-2.pdf
	Calcul

	FT_ALV-25+0+5+8+10_GLS_Mu.pdf
	FT_ALV-25+0_GLS_Mu
	AutUs

	FT_ALV-25+5_GLS_Mu
	FT_ALV-25+8_GLS_Mu
	FT_ALV-25+10_GLS_Mu




