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MEMÒRIA

1. MEMÒRIA GENERAL

1.01 .- INTRODUCCIÓ
El tram del carrer Major dins del casc antic del municipi de Bellcaire d’Empordà es
troba actualment en un estat de deteriorment important i amb unes instal·lacions amb
cablejats aeris molt densos. A la nova proposta es planteja un nou paviment sense
voreres i seguint la tipologia que envolta el castell – palau dels Comptes d’Empúries,
tot soterreant i renovant totes les instal·lacions existents. Al mateix temps es dotarà al
carrer d’uns bancs i unes jardineres.
En el document es dóna compliment a la legislació urbanística per tal d’executar les
obres necessàries per dotar dels serveis assenyalats en els articles 96, 97 i 98 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
El present projecte es redacta d’acord amb les determinacions de les Normes de
Planejament Urbanístic de Bellcaire d’Empordà.
El present projecte comprèn les obres d’enderrocs, moviments de terres,
pavimentació, xarxa de sanejament, xarxa d’abastament d’aigua potable, xarxa de
baixa tensió, enllumenat públic, xarxa de telefonia, xarxa de gas i altres obres
complementàries necessàries.
1.02.- PROMOTOR
El promotor del present projecte és
l’Excel·lentíssim
AJUNTAMENT
DE
BELLCAIRE D’EMPORDÀ, amb C.I.F.: P-1.702.100-G i amb seu social a la Plaça dels
Comtes d’Empúries, núm. 1, de la localitat de Bellcaire d’Empordà, província de
Girona.
1.03 .- DESCRIPCIÓ DEL TERRENY
Situació geogràfica
El carrer Major és una de les principals vies de comunicació del municipi. El carrer
discórre en sentit sud – nord, i té el seu inici a la Plaça Comtes d’Empúries, on hi ha el
castell-palau de Bellcaire, i finalitza al sud del nucli urbà, on intersecciona amb el carrer
Rajaret.
El tram d’actuació contemplat en aquest projecte és el tram situat a l’extrem nord,
delimitat per la Plaça Comtes d’Empúries pel nord i pel carrer Migdia pel sud.
Topografia
La topografia del carrer presenta una pendent constant en sentit nord – sud, amb un
desnivell total aproximat de 7 metres, essent l’extrem nord el punt amb la cota més alta i
l’extrem sud el punt amb la cota més baixa.
1.04.- PREEXISTÈNCIA
El carrer disposa de tots els serveis públics propis del sòl urbà, com són:
-

Xarxa de sanejament soterrada (només aigües negres)

-

Xarxa d’aigua potable
Xarxa d’electricitat aèria
Xarxa de telecomunicacions aèria
Xarxa d’enllumenat públic soterrada
Xarxa de gas

1.05.- OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
El projecte té com a objectiu primordial la renovació i millora del paviment, així com
el soterrament i millora dels serveis públics de sanejament, aigua, electricitat i
telecomunicacions.
1.06.- ENTITAT URBANITZADORA
L’entitat urbanitzadora serà el propi Ajuntament de Bellcaire d’Empordà.
1.07.- MÈTODE D’EXECUCIÓ I PREVISIÓ DE LA FUTURA CONSERVACIÓ
Les obres d’urbanització seran costejades per l’entitat urbanitzadora (Ajuntament de
Bellcaire d’Empordà).
La conservació de les obres d’urbanització serà a càrrec de l’administració,
conforme a allò dictaminat per la Llei del Sòl i els seus Reglaments de Planejament i
de Gestió, així com les lleis del Parlament de Catalunya.
1.08.- SERVEIS DEL PRESENT PROJECTE
Els serveis que es desenvolupen en el present projecte són els següents:
•
•
•
•
•

Sanejament:
Aigua potable:
Enllumenat públic:
Baixa tensió:
Telefonia:

nova xarxa de sanejament, separativa
abastament d’aigua als sectors considerats.
instal·lació d’enllumenta públic integrat en mobiliari urbà
soterrament de les línies existents.
soterrament de les línies existents.

1.09.- CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES
Les característiques de les obres a realitzar queden suficientment ressenyades en
el present projecte, en tot el seu contigut de plànols i documents, els quals a judici del
tècnic redactor són suficients per a la definició de les obres a realitzar.
El projecte s’ha desenvolupat d’acord amb les directrius del propi Ajuntament i dels
seus serveis tècnics.

1.10.- OBRES COMPLEMENTARIES
Els treballs definits en el present projecte no requereixen d’obres complementàries
importants o, en tot cas, queden suficientment definides en els documents de formen
el projecte.
1.11.- PRESSUPOST
Els preus adoptats s’han obtingut a partir dels costos de mà d’obra, materials i
maquinària actuals, i en l’apartat corresponent hi figura la relació i justificació detallada
de les unitats d’obra que integren aquesta fase.
Aplicant els preus a les diverses unitats d’obra resulta un Pressupost d’Execució
Material (P.E.M.) de 91.643,16 Euros.
Afegint al PEM els increments en concepte de Despeses Generals (13%), Benefici
industrial (6%), i de l’impost Sobre el Valor Afegit (21%), resulta un Pressupost
d’Execució per Contracta de 131.956,99 Euros.
1.12.- PLA D’ETAPES i TERMINI D’EXECUCIÓ
Els treballs s’executaran en una sola fase i el termini d’execució es fixa en 4 mesos.
1.13.- LEGISLACIÓ i NORMES
D’acord amb allò disposat a l’article 1 A).ú del Decret 462/1971, del 11 de Març a la
redacció del present projecte s’han observat les normes vigents aplicables sobre
construcció.
Bellcaire d’Empordà, Juliol de 2016

L’arquitecte Tècnic,
PERE SOLÉS PUIG

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DELS SERVEIS

2.1.- PAVIMENTACIÓ
2.1.1.- OBJECTE.
L’objecte de la present memòria és especificar les premises i detallar el ferm del vial
objecte d’aquest projecte, així com exposar les condicions tècniques i econòmiques
efectuant els càlculs que justifiquen les solucions adoptades, si s’escau.
2.1.2.- DIMENSIONAT DEL FERM
2.1.2.1- Informació geotècnica i geològica.
No s’ha cregut convenient disposar d’un Estudi Geotècnic del subsòl del carrer
Major, donada la limitació del pas de vehicles que existeix, doncs es tracta d’un
carrer en el que resta prohibida la circulació de vehicles excepte per aquelles
finques que disposin de garatge que confronti al propi carrer.
2.1.2.2.- FORMACIÓ DE L’ESPLANADA
L’ordre circular 10/2002 del Ministeri de Foment titulada “Secciones de firme y
capas estructurales de firmes”, explica que s’estableixen tres categories
d’esplanada, anomenades E1, E2 i E3. Aquestes categories es determinen
segons el mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega Ev2 obtingut
amb l’assaig de càrrega amb placa.
Així doncs tenim que:
Esplanada E1: Ev2 ≥ 60 MPa.
Esplanada E2: Ev2 ≥ 120 MPa.
Esplanada E3: Ev2 ≥ 300 MPa.
En el nostre cas, donat que no tenim dades concretes procedents d’un Informe
geotècnic, busquem tenir una esplanada del tipus E1. Per tant, estem suposant
que el terreny on s’assenta el carrer en l’actualitat, serà d’una qualitat mitja, i l’hi
exigim tenir un mòdul de compressibilitat de Ev2 ≥ 60 MPa
2.1.2.3.- SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS
Per al dimensionat dels ferms hem considerat dues línies de càlcul: una
mitjançant la definició estructural segons l’Incasòl i per altra banda, la definició
extreta de la “Norma 6.1 - IC Secciones de Firme”, aprovada el 28 de novembre
de 2003 segons Ordre FOM/3460/2003 i publicat al BOE el dia 12/12/2003.
1.- VIALS CALCULATS SEGONS ELS
ESTRUCTURAL DE PAVIMENTS URBANS
URBANITZACIÓ DE L’INCASÒL.

CRITERIS DE DISSENY
A SECTORS DE NOVA

La instrucció “Secciones Estructurales de firmes urbanos en sectores de nueva
construcción” dels Enginyers E. Albern i C.Guilemany és la norma que l’Incasòl
fa servir als seus projectes. Aquesta instrucció és un text refós de les diferents
normes europees. Segons aquesta norma obtenim:

- Tipus de paviment: Paviment de formigó
- Tipus d’esplanada: E1.
- Definició funcional de la via urbana: V5 (vial mixte de vianants i trànsit
rodat).
- Sector residencial: Via secundària de sector residencial
- Instrucció seguida: Taula de ferms de l’Institut Català del Sòl.
- Secció estructural de ferm proposada en calçada: 5FS1
- 15 cm de subbase granular de tot-ú artificial compactada al 100% PM.
- 16 cm de formigó HP-40.
2.- VIALS CALCULATS SEGONS LA NORMA 3.1-IC SECCIONES DE FIRME
DEL MINISTERI DE FOMENT.
- Tipus de paviment: Paviment de formigó.
- Tipus d’esplanada: E1.
- Vehicles pesants diaris en calçada: T42 (V < 25).
- Sector residencial: Accés i vialitat principal a sectors residencials de 200 a
600 habitatges.
- Instrucció seguida: Norma 3.1-IC Secciones de Firme.
- Secció estructural de ferm proposada en calçada: 4214
- 20 cm de de tot-ú artificial compactat al 100% PM
- 18 cm de formigó
Finalment i, seguint un criteri conservador i de màxima prudència a la vista dels
resultats obtinguts en funció de la forma d’estudi del dimensionat de ferm,
adoptarem com a solució constructiva la obtinguda pel primer mètode, és a dir,
segons els criteris de l’Incasòl.
3.- VORERES EN LA TOTALITAT DELS CARRERS:
El vial objecte del projecte és un vial mixte de vianants i trànsit rodast, i no
disposa d’espai exclusiu destinat a voreres.

2.1.2.4.- SECCIONS DELS FERMS
El vial objecte del projecte es pavimentarà amb formigó. La secció de ferm es
distribueix:
o

15 centímetres de tot-ú artificial.

o

16 cm de formigó

Es formaran uns requadres mitjançant pedra natural de Sant Vicenç, de 6 cm de
gruix, col·locada sobre base de formigó de 10 cm de gruix mig.
PERFILS LONGITUDINALS
El perfil longitudinal final del vial manté les cotes del traçat actual.
La pendent mitja en sentit longitudinal és del 8,5%.
A més, el disseny garanteix que les aigües sempre es puguin evacuar pel vial, fet
de molta importància en cas de caure una pluja amb un període de retorn
superior al que fixa la normativa vigent.

2.2.- XARXA D’AIGÜES PLUVIALS
L'objecte del present apartat és el d’especificar les parts que composen la instal·lació
d’evacuació de les aigües pluvials necessària per un tram del carrer Major de Bellcaire
d’Empordà.
S’exposen les condicions tècniques i econòmiques efectuant els càlculs que justifiquen la
solució adoptada per aconseguir les llicències i permisos necessaris per a la seva
legalització.
El sistema d’evacuació de les aigües pluvials es reflecteix en els plànols núm. 08.1 i 08.2
que formen part de la documentació gràfica.
Els objectius del dimensionament de la xarxa de pluvials del carrer són els següents:
•

Dimensionar la xarxa perquè doni cabuda al drenatge d’una tempesta de
disseny associada a 10 anys de període de retorn.

•

Dimensionar la xarxa perquè tingui un correcte funcionament, limitant les zones
sotmeses a pressió, i mantenint les velocitats dins un rang adequat. D’aquesta
manera, els pendents mínim i màxim admissibles s’estableixen en el 0,1% i 5%
respectivament, i la velocitat màxima de circulació es limita a 6,0 m/s.

•

Utilitzar canonades de polietilè doble capa, de 315 mm de diàmetre nominal
mínim.

•

Adequar la xarxa a la pendent i rasant del carrer, en la mesura que sigui
possible.

•

Les tapes de pou, arquetes i embornals s’han previst de fosa dúctil i de
resistència C-250, adequada a la circulació prevista en el vial.

Donat que al final del tram objecte d’aquest projecte no es disposa de xarxa
separativa, el col·lector d’aigües pluvials es connectarà a la xarxa existent d’evacuació
d’aigües residuals.
La instal·lació de la xarxa de pluja s’executarà amb tubs de Polietilè Corrugat de Doble
Paret per col·lectors de 315 mm de diàmetre (Ø287,8 mm de diàmetre interior).
La xarxa a construir recull l’aigua pluvial del carrer Major i de totes les finques que hi
confronten en el tram considerat, i es grafia en el corresponent plànol del projecte.
Es disposaran pous de registre amb tapa tipus D-400 cada 30,00 metres com a
màxim, per tal de permetre el registre i neteja de la instal·lació.
També es construiran els corresponents Embornals i Reixes interceptores per tal de
recollir les aigües pluvials i introduir-les en el col·lector. Els embornals es preveuen
executats in situ amb paret de maó ceràmic calat sobre solera de formigó. S’han
disposat més embornals per tal de garantir la distància màxima entre embornals de
10,00 metres. Es connectaran a la xarxa de pluvials amb tubs de polietilè de 200 mm
de diàmetre. Les reixes són del tipus D-12A, de 435X420 mm, de Fundició Dúctil
FÁBREGAS.
Les escomeses de desguàs de les diferents parcel·les s’executaran amb tubs de
Polietilè de 160 mm de diàmetre. Les unions de les escomeses amb aquests tubs es

realitzarà amb peces especials de connexió. En cas que les canonades quedin per
sota de 1,00 metres de fondària, es protegiran amb formigó.

2.3.- XARXA D’AIGÜES RESIDUALS
2.3.1. INTRODUCCIÓ
La xarxa de drenatge urbà d’un tram del carrer Major de Bellcaire d’Empordà serà
separativa, és a dir: una xarxa per les aigües residuals i una altra per les aigües
pluvials. En aquesta memòria es detallen les premisses per al dimensionament de la
xarxa d’aigües residuals del sector.
El punt d’abocament es preveu connectar-lo a la xarxa existent a l’encreuament del
carrer Major amb el carrer Migdia.
El sistema d’evacuació de les aigües residuals es reflecteix en els plànols núm. 08.1
i 08.2 que formen part de la documentació gràfica.
2.3.2. PARÀMETRES DE CÀLCUL
Els paràmetres pel dimensionament de la xarxa de residuals del sector seran els
següents:
Per al càlcul de xarxes de sanejament urbà, s'acostuma a considerar un consum
per habitant i dia que varia segons el nombre d'habitants del nucli urbà. De mode
orientatiu:
Normalment, es consideren habitatges amb 4 habitants, pel qual haurà de
multiplicar la dotació per quatre si vol introduir com a dada el nombre
d'habitatges.
Addicionalment, s'ha de considerar un període d'acumulació de 10 hores, que
afecta a la dotació per habitant i dia en forma de coeficient multiplicador que es
calcula com 24h (1 dia) / 10h (temps d'acumulació) = 2,4.
És habitual l'ús d'un coeficient de punta que consideri l'increment de consum en
dies festius. S'acostuma a prendre un valor per aquest coeficient igual a 1,25.
LLoc de consum
Consum diari t
------------------------------------------------------------------------------Habitatges (ciutat petita)
200 l/habitant
Habitatges (ciutat mitjana)
250 l/habitant
Habitatges (gran ciutat)
300 l/habitant
Habitatges (població rural)
150 l/habitant
Habitatges (població rural aïllada)
500 l/habitant
------------------------------------------------------------------------------Escola
100 l/alumne
Hospital
500 l/llit
Quarter
300 l/habitant
Càmping
100 l/habitant
Oficines
50 l/habitant
Hotels 1 estrella
150 l/llit
Hotels 3 estrelles
200 l/llit
Hotels 5 estrelles
350 l/llit
Gimnàs
200 l/habitant
Reg de jardins (Zona húmida)
3 l/dia/m2
Reg de jardins (Zona seca)
6 l/dia/m2
-------------------------------------------------------------------------------

Dimensionar la xarxa perquè tingui un correcte funcionament, limitant i mantenint
les velocitats dins un rang adequat. D’aquesta manera, els pendents mínim i màxim
admissibles s’estableixen en el 0,5% i 5% respectivament, i la velocitat màxima de
circulació es limita a 5,00 m/s.
Per al càlcul de conduccions de sanejament, s'utilitza la fórmula de Manning.
A·Rh^(2/3)·So^(½)
Q = —————————————————
n
Rh^(2/3)·So^(½)
v = ———————————————
n
on:
 Q és el cabal en m3/s
 v és la velocitat del fluid en m/s
 A és la secció de la làmina de fluid (m2).
 Rh és el radi hidràulic de la làmina de fluid (m).
 So és la pendent de la solera del canal (desnivell per longitut de
conducció).
 n és el coeficient de Manning.

Altres condicionants, com a criteris de dimensionament, són:
• Utilitzar canonades de polietilè de Ø315 mm de diàmetre nominal mínim
(Ø287.8 mm de diàmetre interior).
• Adequar la xarxa als pendents i rasants del terreny, en la mesura que sigui
possible.
• Les tapes de pou, arquetes i embornals s’han previst de fosa dúctil i de
resistència D-400 adequada a la circulació.

2.4.- LÍNIES DE BAIXA TENSIÓ
1.- ANTECEDENTS.
El present apartat descriu les característiques principals que reunirà la instal·lació
elèctrica a realitzar que alimentarà les diverses instal·lacions receptores existents que
consumeixen energia elèctrica.
Les línies de baixa tensió han estat dissenyades per la companyia elèctrica
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L. UNIPERSONAL, i ens ha estat
subministrat amb referència EPA6G, EPA6H , sol·licitud NSCRGI-534330, on consta la
definició de línies elèctriques de baixa tensió i les connexions fins als subministres
existents.
2.- NORMATIVA.
- Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación, así como las Ordenes de 6 de julio de 1984, de 18 de octubre
de 1984 y de 27 de noviembre de 1987, por las que se aprueban y actualizan las
Instrucciones Técnicas Complementarias sobre dicho reglamento.
- Orden de 10 de Marzo de 2000, modificando ITC MIE RAT en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.
- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las
Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y
Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica.
- Real Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).
- Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía
Eléctrica.
- Recomendaciones UNESA.
- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IER.
- Normalización Nacional. Normas UNE.
- Método de Cálculo y Proyecto de instalaciones de puesta a tierra para Centros
de Transformación conectados a redes de tercera categoría, UNESA.
- Ley 10/1996, de 18 de marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en
materia de instalaciones eléctricas y Reglamento para su aplicación, aprobado
por Decreto 2619/1966 de 20 de octubre.
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras.
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en
materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas
de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas
Municipales.

3.- DESCRIPCIÓ DE LA LÍNIA DE BAIXA TENSIÓ
Es soterrarà la línia en tot l’àmbit d’actuació, realitzant les connexions a la línia
existent per mitjà de suports de formigó en el cas que la xarxa existent sigui aèria o bé
connectant-la a la xarxa ja soterrada.
Característiques
Tipus de muntatge:
Tensió de servei:
Conductors:

subterrània.
400 V.
Al 0,6/1 kV 3x1x240+1x150 mm2

Instal·lació
Les noves línies subterrànies seran trifàsiques a 400/230 V i compostes per
conductors RV 0,6/1 kV d’alumini de 240 mm2 de secció.
Les línies subterrànies s’estendran a una fondària no inferior a 60 cm, formant una
quaterna de cables col·locats embridats i marcats. Els cables estaran immersos en
una capa de sorra d'un gruix mínim de 20 cm per sobre de la qual es posaran plaques
de polietilè com a protecció i senyalització i reblert de terra compactada al 95 %.
Als encreuaments de carrers s’instal·larà la línia a l’interior de tubs de PVC de doble
capa IP9 de color vermell, un per línia més un de reserva, a una fondària no inferior a
0,80 m, protegits mitjançant una capa de formigó de 40 cm, placa de senyalització i
protecció i reblert de terra compactada al 98 %.
Als guals s’instal·larà la línia a l’interior de tubs de PVC de doble capa IP9 de color
vermell, un per línia més un de reserva, a una fondària no inferior a 0,70 m, protegits
mitjançant una capa de formigó de 40 cm, placa de senyalització i protecció i reblert de
terra compactada al 98 %.
En tots els casos, a uns 40 cm de fondària, i en tot el recorregut de la línia, es
col·locarà una cinta plàstica amb l’anagrama "PERILL CABLES ELÈCTRICS".
Encreuaments Línia Subterrània
Relació de distàncies i disposicions a adoptar en els diferents encreuaments que es
puguin produir.
•

Cables de telecomunicacions
-

El cable elèctric haurà d’estar situat, normalment, per sota del cable de
telecomunicació.
La distància mínima de separació entre els diferents conductors serà de 30
cm.
Si per exigències tècniques no es pogués respectar aquesta distància,
sobre el cable inferior s’haurà d’aplicar una protecció de rajol massís de
300x150x40 mm o placa de polietilè normalitzada per la companyia
elèctrica.

•

Conduccions de gas i aigua
-

•

L’encreuament no es pot realitzar en un lloc que coincideixi amb un
empalmament del cable de telecomunicacions.
No poden existir empalmaments del cable elèctric a una distància inferior a
1 m de l’encreuament.

No es pot efectuar l’encreuament sobre la projecció vertical de les unions
no soldades de les conduccions metàl·liques.
La distància mínima de separació en el punt d’encreuament serà de 30 cm.
Si aquesta distància fos menor caldrà intercalar una capa de rajol massís
de 300x150x40 mm i una capa de sorra per cada costat de 20 mm de gruix.
No poden existir empalmaments del cable elèctric a una distància inferior a
1 m.

Altres conductors d’energia elèctrica
-

La distància mínima de separació serà de 30 cm.
Si aquesta distància fos menor caldrà intercalar una capa de rajol massís
de 300x150x40 mm i una capa de sorra per cada costat de 20 mm de gruix.

Paral·lelismes línia subterrània
•

Cables de telecomunicacions
-

•

Conduccions de gas i aigua
-

•

La distància mínima de separació serà de 20 cm.
Si aquesta distància fos menor caldrà intercalar una capa de rajol massís
de 300x150x40 mm i una capa de sorra per cada costat de 20 mm de gruix.

No es poden situar els cables elèctrics sobre la projecció vertical del tub.
La distància mínima de separació serà de 20 cm.
Si aquesta distància fos menor caldrà intercalar una capa de rajol massís
de 300x150x40 mm i una capa de sorra per cada costat de 20 mm de gruix.

Altres conductors d’energia elèctrica
-

La distància mínima de separació serà de 25 cm.
Si aquesta distància fos menor caldrà intercalar una capa de rajol massís
de 300x150x40 mm i una capa de sorra per cada costat de 20 mm de gruix.

2.5.- ENLLUMENAT PÚBLIC
1.- ANTECEDENTS.
El present apartat descriu les parts que composen la instal·lació elèctrica
necessària per dotar d’enllumenat públic els elements de mobiliari urbà que
s’instal·laran al vial, així com exposa les condicions tècniques de la instal·lació.
El carrer Major disposa d’enllumenat públic amb faroles situades a les façanes de
les edificacions i amb la xarxa de distribució elèctrica soterrada.
2.- REGLAMENTS, NORMES I RECOMANACIONS.
En efectuar l’estudi, càlcul i posterior execució de les instal·lacions elèctriques
objectes del present projecte, es seguirà el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió i les instruccions tècniques complementàries ITC’s.
A més es tindran en compte quan afectin a les instal·lacions els següents
reglaments i recomanacions:
-

-

-

-

Normes de l’ Ajuntament.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias (Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, B.O.E. suplemento del nº
224 de fecha 18 de Septiembre de 2002).
Norma EN-60 598.
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la
protecció del medi nocturn.
Decret 82/2005 de desplegament del reglament de la Llei 6/2001.
Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre
Homologación de columnas y báculos.
Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados
artículos del Real Decreto anterior (B.O.E. de 26-4-89).
Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre
columnas y báculos (B.O.E. de 15-7-89).
Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la
certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los
candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización
de tráfico).
Decreto de 12 de marzo de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de
Verificaciones eléctricas y Regularidad en el suministro de energía.
Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía
Eléctrica.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras.
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.

-

-

-

Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas
Municipales.
Publicación CIE nº 33/AB-1977.- Depreciación y Mantenimiento de Instalaciones
de Alumbrado Público.
Publicación CIE nº 34-1977.- Luminarias para Instalaciones de Alumbrado. Datos
Fotométricos, Clasificación y Comportamiento
Publicación CIE nº 61-1984.- Iluminación entrada de Túneles: Fundamentos para
determinar la luminancia en la zona de umbral.
Publicación CIE nº 66-1984.- Pavimentos de Carreteras y Alumbrado.
Publicación CIE nº 88-1990.- Guía para la Iluminación de Túneles de Carretera y
Pasos Subterráneos.
Publicación CIE nº 115-1995.- Recomendaciones para el Alumbrado de las Vías
de Tráfico Rodado y Peatonales.
Informe Técnico del CEI de Marzo de 1999: “Guía para la reducción del
Resplandor luminoso nocturno”
Norma Tecnológica del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo NTE-IEE/1978
"Instalaciones de Electricidad, Alumbrado Exterior" y Sugerencias del Comité
Español de Iluminación a la citada Norma Tecnológica.
Norma sobre disminución del Consumo de Energía Eléctrica en las Instalaciones
de Alumbrado Público (Orden Circular 248/74 C y E de Noviembre de 1974).
Recomendaciones para la Iluminación de carreteras y túneles del Ministerio de
Fomento (Noviembre 1999).
Normas e Instrucciones para Alumbrado Urbano del Ministerio de la Vivienda de
1965.
Normas sobre el Alumbrado de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas
(Orden Circular 9.1.10 de 31 de Marzo de 1964).
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) (Real Decreto 2661/1998 de 11 de
diciembre) e Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados
Unidireccionales de Hormigón Armado o Pretensado EF-96 ( Real Decreto
2608/1996 de 20 de diciembre ).
Orden circular 9.1/1964 del M.F. y Nota de Servicio de 5 de Mayo de 1976
sobre limitaciones de los niveles de iluminación en las bocas de entrada.
Normas ISO.

3- DESCRIPCIÓ GENERAL.
Per la realització del projecte de l’enllumenat públic, s’han tingut en compte els
següents objectius:
- Crear uns elements de mobiliari urbà que facin la funció de banc i jardinera, en el
que hi hagi integrat un sistema d’il·luminació amb lluminària tipus LED.
4.- CRITERIS DE QUALITAT.
La qualitat de la instal·lació d’enllumenat d’una via pública com la considerada, està
determinada pels següents criteris:
-

Nivell d’il·luminació.
Uniformitats d’il·luminació.
Baix consum.
Baixa emissió lumínica a l’hemisferi nord.

4.1.- Nivell d’il·luminació.
El garanteixen les lluminàries existents.
4.2.- Uniformitats d’il·luminació.
Es garanteix amb les lluminàries existents.
4.3.- Baix Consum.
Per tenir un baix consum de la instal·lació, s’han previst les lluminàries dels
elements de mobiliari urbà amb LED’s, respectant en tot moment la Llei 6/2001 sobre
contaminació lumínica en el medi nocturn.
Les lluminàries es preveuen amb equip simple gestionades des del quadre per
un equip estàtic reductor de flux lluminós, per tal de disminuir el consum a partir de
l’hora determinada per a la reducció del nivell d’il·luminació.
4.4.- Baixa emissió lumínica a l’hemisferi nord.
Per minimitzar la contaminació lumínica tots els equips instal·lats tindran % FHS
< 0.35.
5.- CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT.
La instal·lació es connectarà a xarxa de Baixa Tensió existent que té les següents
característiques:
- Cia. subministradora:
- Tensió:

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL
400/230Vca

6.- CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ
La solució d’enllumenat adoptada es caracteritza per fer servir unes lluminàries i
làmpades adequades per aquest tipus d’enllumenat.
Les característiques més essencials d’aquest tipus de material els descrivim a
continuació.
6.1.- Lluminàries.
Per definir les prestacions de les lluminàries, s’han tingut en compte, no
solament les característiques fotomètriques, amb l’objectiu de complir les
exigències imposades de nivell d’il·luminació i amb les seves corresponents
uniformitats i graus d’enlluernament, sinó també les característiques constructives,
a fi que siguin les més adequades, en orde a minimitzar les despeses d’explotació i
conservació de les mateixes.
Làmpades.
A la vista de la gamma de làmpades existents en el mercat, destinada a
l’enllumenat i les característiques d’aquestes, en quant a rendiment lumínic i vida mitja,
s’ha escollit, per ser la de millors característiques, les següents:

Tira de LED’s de potència nominal 24 W i lluminositat 1200 lm.
Els elements de mobiliari urbà s'ancoraran al terra, mitjançant perns a l'efecte,
ancorats tanmateix al terreny mitjançant les corresponents foses o fonamentacions de
formigó, havent rebut en la seva construcció els tubs protectors dels conductors, així
com el cable de terra i de la piqueta.
El cable de terra a l'interior de la cimentació, estarà protegit amb un tros de tub
de PVC de 21mm de diàmetre mínim, de manera que el cable de coure resti solt i
lliure a l'interior de la fosa.
El formigó a utilitzar serà HA-25 com a mínim.
Els elements de mobiliari urbà estaran d'acord amb la instrucció ITC-BT-09,
especialment el seu punt 6.
6.2.- Quadre de protecció i mesura, distribució i maniobra.
El quadre de protecció i mesura, distribució i maniobra serà el quadre existent
que controla l’enllumenat públic existent en el tram de carrer en el que s’actua.
6.3.- Xarxa de Terra
Les masses metàl·liques estaran en contacte amb els conductors de protecció, els
quals s’uniran a la xarxa de posada a terra per mitjà de la línia principal de terra i les
seves derivacions.
Es crearà una xarxa equipotencial amb tota la instal·lació d’enllumenat. Aquesta
xarxa estarà formada per cable de coure despullat de 35 mm² enterrat, que es
connectarà a tots els element de mobiliari urbà.
Cada element de mobiliari urbà estarà connectat a terra mitjançant una piqueta
de coure de 1,5 m. La piqueta estarà connectada a l’element metàl·lic amb un cable
despullat de 35 mm².
La xarxa de terra estarà d'acord amb la instrucció ITC-BT – 09 i la ITC BT 018
6.4.- Línies de subministrament
Es col·locaran segons la ITC-BT 07. Tots els cables seran tipus RV 0'6/1kV segons
norma UNE 21123, i amb una secció mínima de 6 mm² per fase segons les seccions
marcades en els plànols. Aquests cables estaran entubats en tubs segons la ITC-BT
021.
La instal·lació dels cables es realitzarà dins de tub flexible corrugat de 90 mm de
diàmetre com a mínim.
Aquests tubs estaran col·locats dins de rases de 0,60 mts de fondària i 0,4
d’amplada com a mínim, les quals s’enterraran primer amb sorra de riu i després amb
terra correctament compactada.
En els encreuaments de les calçades, els tubs es coloraran dins de 2 tubs de
PVC diàmetre 125 i es cobriran amb formigó.

Cada lluminària portarà protecció mitjançant caixa de fusibles seccionables
col·locats dins els elements de mobiliari urbà, en lloc inaccessible pels vianants.
El cablejat dins l’element de mobiliari urbà es realitzarà amb cable 0,6/1kV de 2x2,5
mm².
7.- SISTEMES DE PROTECCIÓ
En primer lloc, la xarxa d'enllumenat públic estarà protegida contra els efectes de les
sobreintensitats (sobrecàrregues i curtcircuits) que puguin presentar-se en la mateixa, per
tant s’utilitzaran els següents sistemes de protecció:
Protecció contra sobrecàrregues: S’utilitzaran interruptors automàtics ubicats
en el quadre de comandament, pels diferents circuits; la reducció de secció
pels circuits d’alimentació a lluminàries (2,5 mm2) es protegirà amb els fusibles
de 6 A (el conductor de neutre inclòs) existents en cada columna.
Protecció contra curtcircuits: S'utilitzaran els mateixos interruptors automàtics
ubicats en el quadre de comandament, pels diferents circuits. Segons el càlcul
de les corrents de curtcircuit, els interruptors automàtics protegeixen tots els
trams de la xarxa elèctrica. La reducció de secció pels circuits d'alimentació a
Iluminàries (2,5 mm2) es protegirà amb els fusibles de 6 A (el conductor de
neutre inclòs) existents en cada columna.
En segon lloc, per la protecció contra contactes directes s'han pres les mesures
següents:
Ubicació del circuit elèctric enterrat sota tub en una rasa practicada per a tal
efecte, amb la fi de resultar impossible un contacte fortuït amb les mans per
part de les persones que habitualment circulen per la vorera.
Allotjament dels sistemes de protecció i control de la xarxa elèctrica, així com
totes les connexions pertinents, en caixes o quadres elèctrics aïllants, els quals
necessiten d'eines especials per procedir a la seva obertura (quadre de
comandament i registre de columnes).
Aïllament de tots els conductors amb PVC (VV 0,6/1 kV), amb la finalitat de
recobrir les parts actives de la instal·lació.
En tercer lloc, per la protecció contra contactes indirectes s'ha utilitzat el sistema de
posada a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte. Per això s'han
disposat els següents elements:
Posada a terra de les masses: Al llarg de tota la canalització, s'ha estes un
conductor de Cu despullat de 35 mm2 de secció enterrat a 50 cm i en contacte
directe amb el terreny, el qual connectarà amb piques de Cu de 14 mm de
diàmetre adossades a les columnes, servint ambdós d'elèctrodes artificials.
Aquesta xarxa de terra quedarà unida a totes les masses metàl·liques de la
instal·lació (columnes i quadre de comandament). S'hi instal·larà junt al quadre
de control i maniobra un pont seccionador per tal de poder fer les mesures del
valor de terra.

Dispositius de tall per intensitat de defecte: s'utilitzaran interruptors diferencials
de 30 mA ubicats en el quadre de comandament, pels diferents circuits.
8.- RELACIÓ AMB ALTRES INSTAL·LACIONS
En cas de la presència a la zona de línies elèctriques de transport d’alta tensió caldrà
tenir en compte el respectar les distàncies reglamentàries des dels punts mes alts de les
columnes fins als conductors d'aquesta línia, en les zones que correspongui.
La distància mínima referida, en punts accessibles a persones (en aquest cas
personal de manteniment), ve donada per la expressió:
d = 3,3 + U/100
amb un mínim de 5 m, on U es la tensió nominal de la línia d'alta tensió i d la distància
en m.

2.6.- XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
1.- ANTECEDENTS.
El present apartat descriu les parts que composen la instal·lació d’abastament
d’aigua potable, així com exposa les condicions tècniques de càlcul que justifiquen les
solucions adoptades.
La xarxa ha estat dissenyada per la companyia concessionària SOREA.
2.- NORMATIVA.
Tota la instal·lació d’abastament d’aigua potable es realitzarà d’acord amb la
normativa vigent de subministrament d’aigua (NIA) i seguint les prescripcions de la
companyia subministradora, tenint en compte de situar la cinta de senyalització del
servei.
3.- DESCRIPCIÓ GENERAL.
Actualment el carrer disposa d’una canonada de FB de Ø60 mm, que dóna servei a
les diferents finques que confronten al tram de carrer considerat.
Aquesta canonada es substituirà per una canonada de Polietilè de Ø125 mm, la qual
es connectarà a la xarxa existent en els dos extrems del carrer.
Tota la instal·lació es realitzarà amb canonada de Polietilè PN.10 de ∅125 mm.
La valvuleria i el material utilitzat serà l’estandaritzat per part del concessionari del
servei d’aigua.
Vàlvules de comporta
Es disposaran vàlvules de seccionament per que sigui possible aïllar qualsevol
tram de la xarxa sense necessitat que la resta es vegi afectada per manca
d’abastament.
Totes les vàlvules estaran ubicades en les arquetes d’obra de fàbrica, amb marc i
tapa de fundició de ∅600 mm.
Les vàlvules seran de comporta.
Hidrants
Es situarà un hidrant d’arqueta per tal que qualsevol punt del carrer no es trobi a
una distància major de 100 metres des de l’hidrant més pròxim. Els hidrants seran de
diàmetre 100 mm i es preveuran soterrats seguint les directrius principals.

4.- JUSTIFICACIÓ RESERVA.
No es considera en el projecte la construcció del dipòsit de reserva d’aigua per a
extinció d’incendis, ja que es presentarà la documentació corresponent per la qual se
certificarà que en tota la xarxa es disposarà de la pressió necessària per a l’abastament
dels hidrants.

2.7.- XARXA DE TELEFONIA
1.- ANTECEDENTS.
El present apartat descriu les parts que composen la instal·lació de la
infraestructura necessària de la xarxa de telefonia fixa, així com exposa les condicions
tècniques de càlcul que justifiquen les solucions adoptades.
2.- NORMATIVA.
La present memòria es redacta en compliment a la normativa que li és d’aplicació,
que pel cas:
-

-

Normativa específica de Telefònica.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias (Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, B.O.E. suplemento del nº
224 de fecha 18 de Septiembre de 2002).
Reglament de línies elèctriques Aèries d’Alta Tensió.
Decret 351/87 per legalitzacions d’instal·lacions d’energia elèctrica.
Reglament de verificacions elèctriques i regularitat en el subministrament
d’energia elèctrica.
Normes UNE.
RD 1627/97 Disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.

3.- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ.
La companyia Telefónica de España, S.A.U, ha elaborat una proposta de conveni
en la que contemplen les modificacions en les instal·lacions actuals i la xarxa
necessària pel subministrament de telecomunicacions als trams de carrer objecte del
projecte.
La xarxa de telefonia es connectarà a la xarxa existent de la zona.
La nova xarxa estarà formada per arquetes tipus DM i arquetes tipus M, i xarxa de un,
dos o quatre tubs de PVC de Ø63 mm, que interconnectaran les arquetes projectades.
4.- CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES.
La xarxa discorrerà dins una rasa oberta a tal fi dins la zona de voreres amb una
profunditat mínima de 60 cm, la seva instal·lació estarà al costat dels altres serveis que
pel cas són xarxa d’aigua i xarxa de baixa tensió.
Els tubs s’uniran entre ells amb els elements de suport i fixació homologats per la
companyia i quedaran dins dau de formigó tant en la zona de voreres com en la de
passos de carrer, a on discorreran a una profunditat mínima de 100 cm.
Les distàncies mínimes als altres serveis seran, pel cas :
A la xarxa d’aigua :
A la xarxa de baixa tensió :
A l’enllumenat públic :
A gas natural:

30 cm
20 cm
20 cm
30 cm

Pel cas i donades les característiques, s’obrirà una rasa de les dimensions
necessàries per a contenir els diferents serveis, respectant les distàncies mínimes de
seguretat d’obligat compliment.
Un cop fraguat el formigonat superior del dau de protecció dels tubs es procedirà a
reomplir la rasa amb terra de la mateixa excavació, lliure de cascots i pedres, col·locada
en dues tongades i compactant-la fins al 95% en la zona de voreres i el 98 % en la zona
de passos de carrers.
Les arquetes es construiran amb maó ceràmic calat aferrat amb morter de ciment
pòrtland, amb les dimensions i característiques detallades en els plànols adjunts segons
protocols establerts per la companyia Telefónica de España, SAU. Les tapes seran
homologades.
Els armaris de telefonia se situaran de manera que quedin integrats en els murets de
tanques, sense ocupar la via pública.

3. ANNEXES TÈCNICS
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APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA
1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS
2. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES,M3 I PER FASES D’OBRA
2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ
2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS OBRA NOVA
RESUM
3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS
3.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA
3.2. GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L'OBRA
4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS
6. PRESSUPOST

Nota:
L'estimació dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacció de l'Estudi de
Gestió de Residus de construcció i enderroc i s'han classificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis
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1.- ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE
Si
1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix
emplaçament?
2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé
generar residus?
3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar?
4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en
el Plec de Prescripcions Tècniques.
6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de
regates durant la fase d’instal·lacions?
7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per
minimitzar els retalls?
8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva
separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest material.
Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s’ha previst
que aquests materials es puguin separar amb facilitat.
- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
- solucions de parquet flotant front l’encolat
- solucions de façanes industrialitzades
- solucions d’estructures industrialitzades
- solucions de paviments continus
9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?
10 ... (Altres bones pràctiques)

Pàgina 3

No
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

Materials

Tipologia²
m3

Terrenys naturals
170504 Grava i sorra compacta (terres i pedres
diferents de les especificades en el codi 170503*)

Volum real
coeficient
T residu/
m3 real

Inert

170504 Grava i sorra solta (terres i pedres diferents de
les especificades en el codi 170503*)
010409 Argiles (residus de sorra i argiles)

170504 Pedraplè (terres i pedres diferents de les
especificades en el codi 170503*)

Pes
T

2,00

0,000

1,67

0,000

1,70

92,234

1,41

130,050

Inert

2,10

0,000

1,75

0,000

Inert

1,70

0,000

1,41

0,000

Inert

1,70

0,000

1,41

0,000

Inert

1,80

0,000

1,50

0,000

Inert

Rebliments
200202 Terra vegetal (terra i pedres)
170504 Terraplè (terres i pedres diferents de les
especificades en el codi 170503*)

Volum Aparent
m3
coeficient
T residu/
m3 aparent

76,500

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu
92,234
0,000
92,234

Inert-terres (170504)
Especial (150110)
TOTAL
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T residu
130,050
0,000
130,050

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS EXCAVACIÓ

codi CER

S’ha
detectat?

Sí
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades)

No

170503*

X

170605*
170605*
170605*
170605*
170605*
170605*
170605*
170605*
170605*

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Quantitat
m3

T

5

AMIANT
- Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.)
- Calorifugat de canonades amb amiant
- Plaques de fibrociment amb amiant
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant
- Dipòsits de fibrociment amb amiant
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant
- Plaques de cel ras que contenen amiant
- Paviments vinílics que contenen amiant
TOTAL AMIANT
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents,
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).
- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen
substàncies perilloses

160211*

X

200121*

X

170204*

X

(el codi CER
dependrà del
tipus de residu)

X

0,000

0,000

0,000

0,000

170902*
X
170903*

X
X

TOTAL RESIDUS ESPECIALS

150110*

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió
a l’aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i complir
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.
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2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS OBRA NOVA
m2 construïts:
Codi CER

61,2
Tipologia²

Fase de fonamentació i estructures
170101 (formigó)
170103 (material ceràmic)
170407 (metalls barrejats)
170201 (fusta)
170203 (plàstic)
150101 (envasos de paper i cartró)
150110* (envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan
contaminats per elles)
Fase de tancaments
170107 (formigó)
170103 (material ceràmic)
170407 (metalls barrejats)
170201 (fusta)
170203 (plàstic)
170904 (residus barrejats de la construcció i de l’enderroc diferents dels
especificats en el codis 170901, 170902 i 170903)
150101 (envasos de paper i cartró)
150110* (envasos que contenen substàncies perilloses o estan
contaminats per elles)
Fase d'acabats
170101 (formigó)
170103 (material ceràmic)
170802 (materials de construcció realitzats amb guix diferents dels
especificats en el codi 170801* )
170201 (fusta)
170203 (plàstic)
170904 (residus barrejats de construcció i d’enderroc diferents dels
especificats en els codis 1709001, 170902 i 170903*)
150101 (envasos de paper i cartró)
150110* (envasos que contenen substàncies perilloses o estan
contaminats per elles)

Volum aparent
coeficient
m3 residu

coeficient

Pes

m3 residu/
m2 construït

T residu/
m2 construït

T residu

Inert
Inert
No Especial
No Especial
No Especial
No Especial

0,003810
0,000423
0,001264
0,009480
0,001896
0,000793

0,233
0,026
0,077
0,580
0,116
0,049

0,005333
0,000381
0,000455
0,002370
0,000290
0,000056

0,326
0,023
0,028
0,145
0,018
0,003

Especial

0,000437

0,027

0,000022

0,001

Inert
Inert
No Especial
No Especial
No Especial

0,010910
0,032730
0,000535
0,001605
0,002140

0,668
2,003
0,033
0,098
0,131

0,015274
0,029457
0,000193
0,000401
0,000327

0,935
1,803
0,012
0,025
0,020

No Especial

0,000413

0,025

0,000167

0,010

No Especial

0,003761

0,230

0,000263

0,016

Especial

0,000437

0,027

0,000022

0,001

Inert
Inert

0,011327
0,007551

0,693
0,462

0,015857
0,006796

0,970
0,416

No Especial

0,009720

0,595

0,003927

0,240

No Especial
No Especial

0,003402
0,006318

0,208
0,387

0,000851
0,000966

0,052
0,059

No Especial

0,000365

0,022

0,000147

0,009

No Especial

0,007321

0,448

0,000512

0,031

Especial

0,001312

0,080

0,000066

0,004

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses

TOTAL PER TIPOLOGIES
Inert-formigó (170101)
Inert-ceràmica (170103)
NE-barreja (170904)
NE-guix (170802)
NE-metall (170407)
NE-fusta (170201)
NE-plàstic (170203)
NE-cartró (150101)
Especial (150110)
TOTAL
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m3 residu
1,594
2,491
0,048
0,595
0,110
0,887
0,634
0,727
0,134
7,220

T residu
2,232
2,242
0,019
0,240
0,040
0,222
0,097
0,051
0,007
5,150

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS OBRA NOVA

codi CER

S’Utilitzen?

Sí
RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE
PROTECCIÓ
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles (pintures, vernissos,
dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)
RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I VERNÍS
- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies
perilloses
- Residus de decapants o desenvernissants
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses
RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES
QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE
- Dissolvents

No

150101*

X

150101*

X

080117*

X

080121*
080111*

X
X

070103* /
070403* /
070404*

X

080409*

X

070216*

X

170903*

X

170903*

X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses
(especificar):

170903*

X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses
(especificar):

170903*

X

200121*

X
X

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES
D'IMPERMEABILITZACIÓ)
- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses
RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES ARTIFICIALS
- Residus que contenen silicones perilloses
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Restes de desencofrants
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses
(especificar):

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses
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RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

Material
Inert-formigó
Inert-ceràmica
Inert-Petris
Inert-vidre
Inert-terres

Codi CER
170101
170103
170107
170202
170504
TOTAL Inerts

Obra Nova
Volum (m3)
Pes (T)
1,594
2,232
2,491
2,242

Enderroc
Volum (m3)
Pes (T)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

92,234
92,234

130,050
130,050

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

92,234

130,050

0,007
0,007

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

5,150

0,000

0,000

92,234

130,050

4,085

4,474

170904
170802
170407
170201
170203
150101
TOTAL No Especials

0,048
0,595
0,110
0,887
0,634
0,727
3,001

0,019
0,240
0,040
0,222
0,097
0,051
0,669

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

TOTAL Inerts + No Especials

7,086

5,143

150110
TOTAL Especials

0,134
0,134

TOTAL Inerts + No Especials + Especials

7,220

NE-barreja
NE-guix
NE-metalls barrejats
NE-fusta
NE-plàstic
NE-cartró

Especial

Material
Inert-formigó
Inert-ceràmica
Inert-petris
Inert-vidre
Inert-terres

Codi CER
170101
170103
170107
170202
170504
TOTAL Inerts

Totals
Volum (m3)
Pes (T)
1,594
2,232
2,491
2,242
0,000
0,000
0,000
0,000
92,234
130,050
96,319
134,524

170904
170802
170407
170201
170203
150101
TOTAL No Especials

0,048
0,595
0,110
0,887
0,634
0,727
3,001

0,019
0,240
0,040
0,222
0,097
0,051
0,669

TOTAL Inerts + No Especials

99,320

135,193

150110
TOTAL Especials

0,134
0,134

0,007
0,007

Total Inerts + No Especials + Especials

99,454

135,200

NE-barreja
NE-guix
NE-metalls barrejats
NE-fusta
NE-plàstic
NE-cartró

Especials

Excavació
Volum (m3)
Pes (T)
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3.1.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

1

Separació segons
tipologia de residu

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra
superi les següents quantitats indicades a continuació.

Formigó
Maons, teules, ceràmics
Metall
Fusta
Vidre
Plàstic
Paper i cartró
Especials

Inerts

No Especials

Inerts+No Especials

Quantitat límit (T)
80,0
40,0
2,0
1,0
1,0
0,5
0,5

Residu totals (T)
2,232
2,242
0,040
0,222
0,000
0,097
0,051

Cal separar
No
No
No
No
No
No
No

zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu.
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra,
per tal d’evitar vessaments accidentals
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials
contenidor per Inerts barrejats
contenidor per Inerts Formigó
contenidor per Inerts Ceràmica
contenidor per altres inerts
contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador
contenidor per metall
contenidor per fusta
contenidor per plàstic
contenidor per paper i cartró
contenidor per
contenidor per
contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats
contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.
2

Reciclatge de residus
Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el
petris inerts
mateix emplaçament.
a la pròpia obra o a una Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:
altra d'autoritzada
residus reciclats
residus totals
procedents d'obra nova
m3
T
m3
i/o enderroc
Inert-formigó
1,594
Inert-ceràmica
2,491
Inert-petris
0,000
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà,
m3
T
Àrid matxucat

Reciclatge de terres i
graves a la pròpia obra o
a una altra d'autoritzada
procedents d'excavació
i/o enderroc de vials

Grava i sorra compacta
Grava i sorra solta
Argiles
Terra vegetal
Terraplè
Pedraplè

TOTAL TERRES
3

residus totals
m3
0,000
92,234
0,000
0,000
0,000
0,000
92,234

residus reciclats
m3

0,000

T

0,000

Senyalització dels
contenidors
Inerts

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva
prevista.
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

No Especials barrejats

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
CODIS CER: 170201, Ferralla
170407, 150101, 170203,
170401,
... (codis admesos
Especials).
Fusta
Paper
i cartro
Plàstic en dipòsits de residus
CablesNo
elèctrics

Especials

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons
o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.
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3.2.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

4 Destí dels residus segons
tipologia
Inerts

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els
residus de la construcció:
Quantitat estimada
m3

Gestor
Tones

Codi

Observacions
Nom

Reciclatge
Planta de transferència
Planta de selecció
Diposit
Residus No Especials

96,319

134,524 E-887.05

Quantitat estimada
m3

DIPÒSIT CONTROLAT D'ALBONS

Gestor
Tones

Codi

Observacions
Nom

Reciclatge:

Reciclatge NE-metalls
Reciclatge NE-fusta
Reciclatge NE-plàstic
Reciclatge NE-cartó
Reciclatge NE-barreja

Reciclatge NE-guix
Planta de transferència
Planta de selecció
3,001

Dipòsit
Residus Especials

Quantitat estimada
m3

Instal·lació de gestió
de residus especials

0,669 E-887.05
Gestor
Tones

0,134

DIPÒSIT CONTROLAT D'ALBONS

Codi

Observacions
Nom

0,007 E-887.05

DIPÒSIT CONTROLAT D'ALBONS
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la
Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a la
Propietat, per la seva acceptació.
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5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

núm. d'unitats
Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta
Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)
Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall
Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics
Bidó 200L. Apte per residus especials
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.................

1

6.- PRESSUPOST

Unitat
Classificació dels residus d’acord amb les operacions de separació
selectiva triades.
Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus
ut
(contenidors, compactadores, etc.)
Cost associat a l’ús d’una maquinària mòbil de matxuqueix,
trituració, etc.
Cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a
centrals de reciclatge, centrals de transferència o dipòsits
T
controlats.

Quantitat

Preu

Total

1,00

60,00

60,00

135,20

4,50

608,40

668,40

CALCUL DE LA FIANÇA
Cost fiança =
Total Residus =
Total fiança=
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11,00 €/T
135,200 T
1.487,20 €

3.02 .- NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ

NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ

normativa tècnica d’urbanització
general
• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme
(DOGC 29/2/2012)
• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme
(DOGC 5/8/2010)
• Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme
(DOGC 24/7/2006)
• Código Técnico de la Edificación
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos
(BOE 28/03/2006)
•

RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio
en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II
(BOE 17/12/2004)

• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)
• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2:
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)
• Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais
públics urbanitzats i edificacions.
(BOE 11/05/2007)
•

Llei 9/2003, de mobilitat
(DOGC 27/6/2003)

NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ

vialitat
• Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras.
(BOE 12/12/2003)
• Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC:
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras.
(BOE 12/12/2003)
• Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”
(BOE 2/02/2000)
• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC
“Drenaje superficial”
(BOE 23/05/1990)
• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,
marcado, control de calidad.
• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras” (BOE 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente).
ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002)
Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE
• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de
Barcelona.
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)
Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010)

NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ

genèric d’instal· lacions urbanes
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents
subministraments públics que discorren pel subsòl.
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que
es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)
• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de
Barcelona.
(BOP 22/05/1991)
• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul

xarxes de proveïment d’aigua potable
• Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic
hidràulic.
(BOE 6/6/2003)
• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües
de Catalunya
(DOGC 21/11/2003)
• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua i el consumo humano
(BOE 21/02/2003)
• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de aguas.
(BOE 24/07/01)
• Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.
(DOGC 22/07/99)
• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua
(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)
• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”
• Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit
metropolità
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors

NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ

Hid r an t s d ’i n c en d i
• Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección
contra incendios”
(BOE 14/12/1993)

xarxes de sanejament
• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de
sanejament
(DOGC 29/05/2003)
• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al
tractament de les aigües residuals urbanes.
(BOE 20/12/1995)
• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE 23/09/1986)
Àm b it mu n ic ip al o su p r amu n i ci p a l:
• Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.
(Àrea metropolitana de Barcelona)
(BOPB 14/06/2004)
• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona
Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials
(BOPB 6/06/1999, correcció d’errades BOP 30/07/1999)

xarxes de distribució de gas canalitzat
• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones complementarias”:
(BOE 4/09/2006)
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos
fijos

• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que
es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
• Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles”
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ

xarxes de distribució d’energia elèctrica
G en e ra l
• Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico
(BOE 28/11/1997)
• Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución
comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica.
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001)
Al t a T en s ió
•

Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”
(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010)

•

Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de FecsaEndesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm.
4827 de 22/2/2007).
NTP - LAMT Línies aèries de mitjana tensió
NTP - LSMT Línies subterrànies de mitjana tensió

Ba ix a T en s ió
• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
(BOE núm. 224 18/09/2002)
En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de FecsaEndesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007)
NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió
NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió

Cen t r e s d e T ran sf o r ma ci ó
• Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad
en centrales eléctricas y centros de transformación”
(BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83)
• Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT,
del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas
y centros de transformación”
(BOE 01/08/1984)
• Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”.
(BOE 26/06/1984)

NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de FecsaEndesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
(DOGC 22/2/2007)
NTP – CT Centres de transformació en edificis
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural

En llu m en a t p ú b l ic
• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
(BOE 19/11/2008)
• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient
(DOGC 12/06/2001)
• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE 18/09/2002)
• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.

xarxes de telecomunicacions
• Especificacions tècniques de les Companyies
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2. MOVIMENTS DE TERRES

1. ENDERROCS

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ…

Activitat

Diagrama de temps-activitats
(Complet Setmana 1 - Setmana 19)

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL. COMTES D'EMPÚRIES I EL CARRER MIGDIA

3.04 .- CONTROL DE QUALITAT

Pagina 2

Novembre 2010

10406. Document I. Memòria i annexes
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TREBALL INICIAL

Signatura ACTA DE REPLANTEIG
(ordre d’inici de les obres)

Control del replanteig
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3 - CONFIRMACIÓ

2 - EXECUCIÓ

1 - PREVI

FASE DE CONTROL

ACTIVITAT 1 - REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES
INSPECCIÓ

mides

amb

els

sistemes

Elements existents per enderrocar o
conservar

Compatibilitat
generals

Comprovació dels punts de desguàs del
clavegueram i dels punts de connexió
dels diferents serveis

Possible existència de serveis afectats

Comprovació de les rasants d’espais
públics quant a espais parcel.lats

Comprovació en planta de
d’espais públics i parcel·lats

Enllaç amb la vialitat existent

Disponibilitat dels terrenys

Projecte d’urbanització del sector PMU-3 camí dels Segalers. Bellcaire d’Empordà

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

Pagina 3

CARACTERÍSTIQUES A
ASSAJAR

Novembre 2010
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3 - CONFIRMACIÓ

2 - EXECUCIÓ

1 - PREVI

FASE DE CONTROL

Fase prèvia capa subbase

Definició préstecs i abocadors

Definició cotes d’excavació
qualitat dels sòls

segons

Definició equips de moviment de terres

Definició cotes d’esbrossada

TREBALL INICIAL

Condicions de drenatge:
- Pendents de l’esplanada
- Drenatge natural -o cunetes

Extensió i compactació tongades:
- Gruix
- Refinat
- Localització flonjalls

Comprovació perfils transversals del
terreny
Qualitat dels sòls:
- Contingut grava i sorra
- Contingut pedra
- Contingut materia orgànica
- Esquerdes terreny natural
- Argiles plàstiques perilloses
- Materials plàstics perillosos

INSPECCIÓ

ACTIVITAT 2 - MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA

Novembre 2010

Compactació

Qualitat de sòls emprats per a formar
terraplens

Qualitat dels sòls existents

ASSAIG

1 Granulomètrica per garbellat
1 Límits Atteberg
1 Assaig pròctor modificat
1 Índex CER
1 Contingut matèria orgànica
5 Densitat i humitat “in situ”

2000 m3 terraplè o canvi materia

5000 m3 terraplè o canvi material
2000 m2 Tongada o fracció diària
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1 Pròctor modificat

1 Granulomètrica per garbellat
1 Límits Atterberg
1 Pròctor modificat
1 Índex CBR
1 Contingut matèria orgànica
1 Assaig próctor normal
1
Contingut
d’humitat
higroscòpiga “in
situ”

CARACTERÍSTIQUES A
ASSAJAR

1500 m3 terraplè o canvi material

2000 m2 d’esplanada en desmunt o
terraplè de cota roja inferior 0,50 m

UNITAT DE MOSTREIG

Projecte d’urbanització del sector PMU-3 camí dels Segalers. Bellcaire d’Empordà

planta

i

alçat

dels

Fase prèvia capa subbase

Acceptació dels equips de maquinària

Replanteig de la correcta distribució
dels encreuaments del vial, arquetes,
embornals,
pous
de
registre,
connexions i els altres elements
singulars

en

TREBALL INICIAL

Replanteig
conductes
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3 - CONFIRMACIÓ

2 - EXECUCIÓ

1 - PREVI

FASE DE CONTROL

Inspecció de la
sistemes robòtics

mitjançant

Inspecció de la
sistemes robòtics

xarxa

Proves de
canonades

Proves estanquitat canonades

i
xarxa

pressió

mitjançant

estanquïtat

Compactació de rases

Compactació de rases
Execució dels encreuaments de vial

Resistència d’elements prefabricats

Execució pous de registre. embornals,
connexions i elements singulars

Comprovacions de cota de les
canonades quant vials a rasants, vials i
als altres serveis.
Qualitat de sòls per a reblè de rases

Resistència de les canonades

Col·locació de les canonades
Execució formigó de protecció i anellat

Formigó de llits i de protecció

Acceptació de la procedència dels
materials

ASSAIG

Col·locació llits de formigó

Anivellament de fons de rasa

Comprovació geomètrica i condicions
de seguretat de les rases

Procedència dels materials

INSPECCIÓ

ACTIVITAT 3 - CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS CREUAMENTS DE VIAL

Projecte d’urbanització del sector PMU-3 camí dels Segalers. Bellcaire d’Empordà

a

la

Tota la xarxa

Proves de
canonades

pressió

i

estanquïtat
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5 Densitats i humitats “In situ”

200 M3 Rasa compactada o canvi
material

flexió

1 Resistència a compressió, prèvia
extracció de testimoni

1 Límits d’Atteberg
1 Index CBR
1 Contingut matèria orgànica

1 Granulometria

1 Próctor modificat

2
Resistència
transversal

1 Consistència con Abrams

4 Resistència a compressió

5 Mesures d’amplària, de fondària
i de pendent

Dimensions i gruix dels tubs

Com a mínim 1 assaig dels
realitzats en el execució

CARACTERÍSTIQUES A
ASSAJAR

Cada 25 elements o 1000 ml de
col·lector

400 m3 Rasa compactada o canvi
material
1500 m3 Rasa compactada o canvi
material

300 ml canonada col·locada i canvi
secció

50 m3 de formació col·locat o fracció
diària

200 ml rasa oberta

(d execució)

UNITAT DE MOSTREIG

Novembre 2010
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3 - CONFIRMACIÓ

2 - EXECUCIÓ

1 - PREVI

FASE DE CONTROL

procedència

Fase prèvia capa base

Acceptació de la
material de subbase

Acceptació de l’esplanada

TREBALL INICIAL

ACTIVITAT 4 - LA SOTABASE GRANULAR

Novembre 2010

del

Humectació i compactació de la capa
de subbase

Extensió de la capa de subbase

De la procedència (préstec, gravera,
pedrera)

Comprovació encreuamens de vial

Comprovació geomètrica dels perfils
transversals (bombat) de l’esplanada

Refinat i compactació de l’esplanada

INSPECCIÓ

procedència

del

Compactació

Comprovació de la qualitat del material

Acceptació de la
material de subbase

Acceptació de l’esplanada

ASSAIG

300 M3 de subbase compactada o
fracció diària

1000 M d’aportació de material o
fracció diària
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5 Densitats i humitats “in situ”

1 Granulometria
1 Límits Atteberg
1 Qualitat “Los Angeles”
1 Índex CBR

1 Próctor modificat

1 Equivalent de sorra

300 M3 d’aportació de material
3

3 Granulomètrica
3 Equivalent de sorra
3 Límits Atteberg
3 Próctor modificat
1 Qualitat “Los Angeles”
1 Índex CBR
1 Coeficient de neteja

5 Densitats i humitats “in situ”

CARACTERÍSTIQUES A
ASSAJAR

3 Mostres aleatòries

2000 m2 vial refinat

UNITAT DE MOSTREIG

Projecte d’urbanització del sector PMU-3 camí dels Segalers. Bellcaire d’Empordà
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Fase prèvia pavimentació

3 - CONFIRMACIÓ

procedència

Control topogràfic d’execució

Acceptació
de
la
d’elements de vorada

Replanteig

TREBALL INICIAL

2 - EXECUCIÓ

1 - PREVI

FASE DE CONTROL

ACTIVITAT 5 - VORADES, ENCINTATS I RIGOLES
INSPECCIÓ

Les mateixes inspeccions que en 2.5.1.
i 2.5.2

Execució de juntes

Execució del formigó de base i protecció

Control visual de l’alineació i anivellació

Rebuig d’elements de vorada

Geometria i acabats

Projecte d’urbanització del sector PMU-3 camí dels Segalers. Bellcaire d’Empordà

Formigó de base i protecció

Execució de vorades

Acceptació
de
la
d’elements de vorada

ASSAIG

procedència

1 Consistència con Abrams

4 Resistència a compressió
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1 Desgast per fregament

1000 ml de rigola col·locada
300 ml de vorada col·locada o fracció
diària

1 Resistència a compressió, prèvia
extracció d’un testimoni  10 cm.
1 Desgast per fregament

1 Desgast per fregament
1 Tolerància d’aspecte i forma

3 Mostres aleatòries de rigoles

500 ml de vorada col.locada

3 Resistència a compressió prèvia
extracció d’un tertimoni de  10
cm.
1 Desgast per fregament

CARACTERÍSTIQUES A
ASSAJAR

3 Mostres aleatòries de vorada

UNITAT DE MOSTREIG

Novembre 2010
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3 - CONFIRMACIÓ

2 - EXECUCIÓ

1 - PREVI

FASE DE CONTROL

exteriors

del

diferents

elements

Normalitzats de recepció de la xarxa de
gas

Acceptació de la xarxa de gas

i

de l’abastament

terres

Proves definitives
d’aigües

Terraplè coronació voreres

Col·locació punts de llum
Activitat 2 (Moviment de
formació de l’esplanada)

Activitat 3 (Qualitat del Reblum, rases,
clavegueram)
Activitat
3
(Compactació
rases
clavegueram)

Execució, rebliment i compactació de
rases

Col·locació conductes d’enllumenat

Proves abastament d’aigua

Formigó armat per a arquetes i
elements singulars
Activitat 3 (Resistència elements
prefabricats)

Formigó per a la canalització telefònica

Normalitzats de recepció en obra

Control geomètric

Acceptació de la procedència dels
materials específics de cada servei

ASSAIG

Abastament d’aigua en fase prèvia

i

Execució
singulars

d’arquetes

tubs

Col·locació del formigó,
separadors xarxa telefònica

i

d’aigua

Col·locació
canonades
elèctriques i de gas

Disposició en planta i alçat de cada
servei

Comprovació geomètrica rases

Procedència dels materials

Replanteig d’elements urbans

Connexions
serveis

Coordinació i ordre d’implantació dels
diferents serveis

Comprovació de planta i alçat de la
situació de cada servei a la zona de
vorera

INSPECCIÓ

Acceptació de la xarxa d’abastament
d’aigües

TREBALL INICIAL

ACTIVITAT 6 - IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS

Novembre 2010

Trams significatius de canonada

Trams significatius de canonada

Trams significatius de canonada

50 m3 Formigó col.locat cada element
de formigó armat (soleres, murs i
forjats)

20 m de vial

UNITAT DE MOSTREIG

10406. Document I. Memòria i annexes

1 Pressió interior

1 Pressió interior 1 estanqueïtat

1 Pressió interior
1 Estanquïtat

3 Resistència compressió prèvia
extracció de testimoni
3 Consistència

4 Resistència compressió
1 Consistència con Abrams

Amplada i profunditat de rasa

Homologació timbratges.
Segells de conformitat, certificats
de prova en fàbrica

CARACTERÍSTIQUES A
ASSAJAR

Projecte d’urbanització del sector PMU-3 camí dels Segalers. Bellcaire d’Empordà
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Obtenció
de
certificats
de
les
companyies
concessionàries
acreditatius de la correcta execució

Certificats d’instal.lacions elèctriques
(Butletins de l’instal.lador, autoritzacions
connexió)

Específics de recepció de
d’alta tensió

Acceptació de les xarxes d’instal.lacions
elèctriques

les

la xarxa

de

Específics
de
recepció
de
instal·lacions d’enllumenat públic

les

Específics
de
recepció
de
les
instal·lacions elèctriques dels Centres
de Transformació

Proves
de
mandrinat
conduccions telefòniques

Acceptació de la xarxa telefònica

Projecte d’urbanització del sector PMU-3 camí dels Segalers. Bellcaire d’Empordà
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3 - CONFIRMACIÓ

2 - EXECUCIÓ

1 - PREVI

FASE DE CONTROL

de

Acceptació de la procedència
materials de base grava-ciment

i

Acceptació de l’acabat de coronació de
pous, embornals i elements singulars

Acceptació definitiva de vorades
rigoles abans del paviment definitiu

Acceptació del projecte de mescla o
fórmula de treball grava-ciment

De
la
procedència
(pedrera
instal.lació d’esmicolament)

de

Acceptació de la procedència
materials de base granular

o

Compactació de la capa de base

Resistència a compressió de bases de
grava -ciment

Humectació i compactació de la capa
de base

Adormiment de la capa de base de
grava-ciment (màxim 2 a 5 h d’acabat)

Refinat definitiu capa de base

Comprovació de la qualitat del material
o fracció diària

Acceptació del projecte de mescla

Acceptació de la procedència

Acceptació de la procedència

Acceptació de la capa de subbase

ASSAIG

Extensió de la capa de base

De la procedència, (instal.lació o
producció d’àrids i de la planta central
de fabricació)

Refinat de la capa de subbase

INSPECCIÓ

Acceptació de la subbase granular

TREBALL INICIAL

ACTIVITAT 7 – PAVIMENTACIÓ - 1. BASE DE CALÇADA

Novembre 2010

1 Granulomètrica
1 Límits d’Atterberg dels àrids
1 Pròctor modificat
1 Qualitat “Los Angeles”

1000 m3 D’aportació de material

1500 m3 D’aportació de material

300 m3
col·locada

Capa

de

grava-ciment

300 m Capa de base compactada o
fracció diària

10406. Document I. Memòria i annexes

5 Resistència a compressió en
provetes fabricades per motlle

5 Humitats “in situ”. En cas de
base de Grava-ciment s’han de
fer 10 densitats i humitats “in
situ” amb obtenció de dades a
peu d’obra.

5 Densitats “in situ”

1 Equivalent de sorra dels àrids

300 m3 D’aportació de material o fracció
diària

3

3 Próctor modificat

3 Equivalent de sorra
3 Granulomètric
1 Cares de fractura
3 Límits d’Atterberg
1 Qualitat “Los Angeles”
3 Contingut terrós o d’argila

3 Equivalents de sorra
3 Pròctor modificat
3 Granulomètrica
1 Cares de fractura
3 Límits Atteberg
1 Qualitat “Los Angeles”
1 Índex CBR

5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ”

CARACTERÍSTIQUES A
ASSAJAR

Mescla de grava-ciment

3 Mostres aleatòries d’àrids

3 Mostres aleatòries del material

2000 m2 Vial refinat en capa de
subbase

UNITAT DE MOSTREIG

Projecte d’urbanització del sector PMU-3 camí dels Segalers. Bellcaire d’Empordà
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Comprovació pendents transversals

Projecte d’urbanització del sector PMU-3 camí dels Segalers. Bellcaire d’Empordà

Acceptació de la capa de base ( No
necessaria si el paviment definitiu es
col.loca immediatament després de la
base i s’hi prohibeix el trànsit)

2000 m2 de capa de base refinada

Pagina 11

5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ” per el cas de
TOT-U artificials

Novembre 2010
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3 - CONFIRMACIÓ

2 - EXECUCIÓ

1 - PREVI

FASE DE CONTROL

Definifió de les condicions d’execució:
- Dosificació formigó
- Consistència
- Juntes

Definició situació dels escocelles

Acceptació de la disposició final de les
arqetes i elements singulars de voravia
(control de cotes superiors)

Acceptació de la coronació del terraplè
de voravia

TREBALL INICIAL

Anivellació i acabat del formigó

Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4)

INSPECCIÓ

ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ – 2. FORMIGÓ DE BASE VORAVIES

Novembre 2010

7.2.2. Control geomètric

4 Resistència a compressió

50 m3 o fracció diària de formigó
col.locat

D’execució del formigó de voravia

10406. Document I. Memòria i annexes

1 Consistència

Gruix de la capa.
Pendent transversal
Cotes referides a la coronació de
vorada i a la coronació de tapes
i cèrcols d’arquetes.
Amplada voravia

CARACTERÍSTIQUES A
ASSAJAR

20m de base de voravia acabada

UNITAT DE MOSTREIG

Control geomètric

Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4)

ASSAIG

Projecte d’urbanització del sector PMU-3 camí dels Segalers. Bellcaire d’Empordà

TREBALLS INICIALS

de

la

en

procedència

del

Confirmació paviments de formigó

Paviments de formigó

Execució dels paviments de formigó

Execució dels paviments de mescles
asfàltiques

Tram de prova de paviments de formigó

Acceptació de la
material de
mescles asfàltiques

!7.1.3.

ASSAIG

Confirmació paviments d’aglomerat

Execució dels paviments de mescles
asfàltiques
- d’Assecament reg d’imprimació
- Comprovació temperatura mescla
- Gruix
- Control de cotes
- Acabat superficial
- Execució de juntes
- Comprovació punts baixos (situació
embornals)
- Regs d’adherència

Insta.lacions de procedència

!7.1.3.

INSPECCIÓ

Paviments d’aglomerat asfàltic

Acceptació de la maquinària d’estesa i
compactació de mescles asfàltiques

Acceptació regs d’imprimació
paviments de mescles asfàltiques

Acceptació de la dosificació del formigó
(acceptació d’àrids)

Accepació del projecte de
asfàltica o fórmula de treball

del

mescla

procedència

mescles asfàltiques

Acceptació
material de

Acceptació de la capa de base

10406. Document I. Memòria i annexes

3 - CONFIRMACIÓ

2 - EXECUCIÓ

1 - PREVI

FASE DE CONTROL

ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ – 3. PAVIMENTS MESCLES ASFÀLTIQUES 4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ

Projecte d’urbanització del sector PMU-3 camí dels Segalers. Bellcaire d’Empordà

4 Resistència a flexo-tracció
1 Consistència

50 m3 de formigó col.locat

500 m vial acabat

2

Pagina 13

5 Testimonis gruix i
5 Testimonis resistència flexotracció

5 Testimonis gruix

1 Marshall
3 Provetes ( densitat, estabilitat,
deformació)
2 Contingut

500 Tn de mescla col·locada o fracció
diària

100 m vial acabat

1 Grenulomètrica (àrids i “filler”)
1 Granulomètrica (barreja àrids)
1 Límits d’Atteberg (mescla àrids)
1 Equivalent sorra (mescla àrids)
1Granulometria
(mescla
fabricada) després d’extreure el
lligant

Dosificació
Resistència a flexo-tracció
Resistència a compressió
Execució de juntes
Condicions de l’assecament

1 Qualitat “Los Angeles”
1
Coeficient
de
puliment
accelerat (capa de trànsit
1 Forma d’àrids (agulles i “lajas”))
1 Adhesivitat
1 Fiabilitat
1 Equivalent de sorra de la
barreja d’àrids en sec.
1 Marshall
1 Immersió - compressió

3 Graulomètrica

CARACTERÍSTIQUES A
ASSAJAR

1000 Tn de mescla col·locada

Tram de prova

3 Mostres aleatòries d’àrids

!7.1.3.

UNITAT DE MOSTREIG

Novembre 2010

2

V )

4

1

7

(L) límit espai públic espai parcel·lat
(V) línia de vorada

3

L ) (

E

3

5

E

(

V )

C

6

(

L )

2

1
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7 PAVIMENTACIÓ

6 ZONES D’IMPLANTACIÓ DE SERVEIS

5 VORADES I RIGOLES

4 SUBBASE GRANULAR

3 CLAVEGUERAM I ENCREUAMENTS DE VIALS

2 FORMACIÓ DE L’ESPLANADA (línia d’excavació o d’esplanada

1 CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL (estaques d’eix i de vora de talús cada 20m degudament acotades)

2

1

(

Novembre 2010

10406. Document I. Memòria i annexes

SEGUIMENT GRÀFIC DE LES ACTIVITATS BÀSIQUES

Projecte d’urbanització del sector PMU-3 camí dels Segalers. Bellcaire d’Empordà
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2

1

(

3

L ) (
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2

V )

4

1

7

E

3

5

E

(

V )

C

6

(

L )

2

1
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ESQUEMA DE CONTROL

Novembre 2010
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ACTIVITATS

Novembre 2010

ACABATS

PAVIMENTACIÓ

ZONES D’IMPLANTACIÓ DE SERVEIS

VORADES I RIGOLES

SUBBASE GRANULAR

CLAVEGUERAM I CREUAMENTS DE VIALS

FORMACIÓ DE L’ESPLANADA

CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL

PER A CADA ACTIVITAT

CONTROL D’ACCEPTACIÓ

CONTROL D’EXECUCIÓ

CONTROL PREVI

10406. Document I. Memòria i annexes

ASSAIG

INSPECCIÓ

ASSAIG

INSPECCIÓ

ASSAIG

INSPECCIÓ

Projecte d’urbanització del sector PMU-3 camí dels Segalers. Bellcaire d’Empordà
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EXCAVACIË
ENTIBAT

DE

RASES i

POUS

FORMACIË DE L' ESPLANADA (MILLORADA)
(LINIA D' EXCAVACIË O ESPLANADA)

3

4

TERRAPLENS AMB
DESMUNTS i
PROPIA EXCAVACIË O TERRES

2
TERRES DE
FORŊNIES

ESBROSSADA TERRA VEGETAL
TRANSPORT A L' ABOCADOR

1

Projecte d’urbanització del sector PMU-3 camí dels Segalers. Bellcaire d’Empordà

LA

8

7

6

5

ACABAT DE CAPA DE RODADURA
COL.LOCACIË DE ARBRAT

BASE GRANULAR
ESCOSELLS
FORMIGONAT VORERES i
INSTAL.LACIË ENLLUMENAT

D '

SOTS BASE GRANULAR
RIGOLES
ENCINTAT, VORADES i
INSTAL.LACIË DE SERVEIS GENERALS

FORMACIË
INSTAL.LACIË DE TUBS i
REPLŕ i COMPACTACIË POSTERIOR
CREUAMENT DE VIALS
ESCOMESES CLAVEGUERAM
EMBORNALS i

POUS

ARBRES

DE

Pagina 17

ESQUEMA D’EXECUCIÓ

Novembre 2010

3.05 .- ESTUDIS TÈCNICS DE LES COMPANYIES

3.05 01.- ELECTRICITAT

Montnegre, 84 17190 - Salt

Ref. Sol•licitud:
Tipus Sol•licitud:

NSCRGI- 534330
Servicio

PERE SOLES PUIG
C/ PL. FRANCESC MACIÀ, 8 1.er
LA BISBAL D’EMPORDA - 17100

Benvolgut Sr/Benvolguda Sra.:

Des de Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal ens posem en contacte amb vostès en relació amb la sol·licitud de
modificació d’instal·lacions d’Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal que ha de formulat a MAJOR, VARIANT,
BELLCAIRE D’EMPORDA, 17141, BAIX EMPORDA, (GI), amb l’objecte de comunicar-li les condicions tècniques i econòmiques
per dur a terme el servei sol·licitat.
D’acord amb l’establert en la legislació vigent, a continuació adjuntem en un primer document el Plec de Condicions Tècniques,
on us informem dels treballs que són necessaris per tal de portar a terme la modificació de les instal·lacions, diferenciant entre els
corresponents a actuacions a les instal·lacions de la xarxa en servei o en proximitat d’aquestes, si és que són necessàries, i els
que es requereixen per a la nova instal·lació de la xarxa de distribució.
De manera separada, en un segon document els aportem la informació referent al Pressupost de les instal·lacions que són
necessàries realitzar per tal de fer possible el servei sol·licitat
La validesa d’aquestes condicions tècniques i econòmiques és de 6 mesos.
Conforme a l’establert al RD 1073/2015, l’informem que hem remés també les presents condicions tècniques i econòmiques al
sol·licitant que vostè representa.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment al telèfon del nostre Servei d’Assistència Tècnica 902.534.100, o a la
nostra pàgina web www.endesadistribucion.es, on podrà obtenir més informació amb relació a la tramitació d’aquest procés i
legislació aplicable.

Atentament,
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal.

22/09/2016

\\ESPMAD01FS60\SCENNSS\FECSA\DOCUASOC\CA\460558.doc

Montnegre, 84 17190 - Salt

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
I - Punt/s de connexió a la xarxa de distribució
El/s punts de connexió és/són el/s lloc/s de la xarxa de distribució on es connectarà la nova instal·lació de la xarxa de
distribució.
Una cop analitzada la vostra sol·licitud, el/els punt de connexió que reuneix/en els requisits reglamentaris de qualitat,
seguretat i viabilitat física és/són el/s següent/s:
-

Punts de connexió: C. MAJOR, AJUNTAMENT

II - Treballs a realitzar a la xarxa de distribució
1.

Treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa existent EN SERVEI.

Els treballs inclosos en aquest apartat, que requereixen actuacions sobre instal·lacions ja existents en servei, de
conformitat amb la legislació vigent, seran realitzats directament per l’empresa distribuïdora propietària de les xarxes, per
raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament, consistint en:
-

Adequacions o reformes d’instal·lacions en servei amb cost a càrrec del client:
- Treballs d'adequació:
- Entroncament i connexió de les noves instal · lacions amb la xarxa existent:

2.

-

L'operació serà realitzada a càrrec d'aquesta empresa distribuïdora.

-

El cost dels materials utilitzats a càrrec del client.

Treballs necessaris per a les NOVES instal·lacions de la xarxa de distribució.

Comprenen les noves instal·lacions de xarxa que poden construir-se sense afectació a les ja existents en servei.
Aquests treballs podran ser executats, a decisió del sol·licitant, per qualsevol empresa instal·ladora legalment autoritzada, o
per l’empresa distribuïdora Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, incloent les instal·lacions següents:
-

Instal·lacions d’extensió.

Adjuntem el detall dels tràmits a seguir en cas de què opteu per encarregar la seva execució a una empresa instal·ladora.
Un cop finalitzades les obres i supervisades per Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, han de cedir-se a aquesta
Distribuïdora, que es responsabilitzarà des d’aquell moment de la seva operació i manteniment.

\\ESPMAD01FS60\SCENNSS\FECSA\DOCUASOC\CA\460558.doc

Montnegre, 84 17190 - Salt

TRÀMITS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ I CESSIÓ D’INSTAL•LACIONS AMB PROJECTE I PERMISOS A NOM DEL
SOL•LICITANT.
-

Es presentarà una còpia del Projecte Elèctric, signat per un tècnic competent en matèria elèctrica degudament acreditat (per
mitjà de titulació acadèmica, carnet de col•legiat, visat de projecte,...), per a la seva revisió per part dels nostres Serveis
Tècnics.

-

Aquest projecte haurà de contemplar les indicacions reflectides en les “Normes Tècniques Particulars relatives a les
instal•lacions de xarxa i a les instal•lacions d’enllaç” de FECSA Endesa, aprovades per la DGEMiSI amb la Resolució
ECF/4548/2006 de 29 de desembre de 2006.

-

Un cop revisat podreu procedir a obtenir tots els permisos oficials i de particulars necessaris.

-

Qualsevol variació respecte a les previsions del projecte d’execució haurà de ser comunicada prèviament a Endesa
Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal per escrit, qui manifestarà la seva aprovació o no, a aquesta modificació.
Previ a l’inici dels treballs, es realitzarà una reunió amb el Promotor en la que es designarà a les persones, que al llarg de la
realització d’aquest treballs es constituiran en interlocutors permanents per analitzar i decidir aquells aspectes que vagin sorgint.
Així mateix, es decidiran les responsabilitats de cada part, així com les fites d’execució que es concretaran en la:

-

Signatura d’un Conveni de Subministrament entre Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal i el Promotor.

-

El Promotor avisarà a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal amb la suficient antelació sobre la previsió de les
diferents etapes de realització i en especial aquelles partides que un cop finalitzades quedaran fora de la simple visualització ”in
situ”. Es definirà també la documentació a aportar pel Promotor relativa a la qualitat de les instal•lacions: assajos, etc.

-

Així mateix.

-

El sol•licitant i la seva empresa de contracta comunicaran la planificació de l’obra, amb les dades d’inici i finalització previstes,
perquè es puguin realitzar controls de qualitat i planificar els treballs previs a la posada en servei.

-

Els materials utilitzats hauran de correspondre exclusivament a marques i models homologats per la distribuïdora (s/ les
indicacions reflectides en les “Normes Tècniques Particulars, aprovades per la DGEMiSI).
Finalitzada l’obra, per tal de procedir a la seva Autorització Administrativa i traspàs de titularitat a Endesa Distribución Eléctrica
S.L. Unipersonal, se procederá de acuerdo con lo que dispone la Instrucción 1/2012 de la Direcció General d’Energia, es
procedirà, d’acord amb el que disposa la Instrucció 1/2012 de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial tenint en
compte els següents aspectes que es relacionant a continuació i que venen condicionats per l’aplicatiu telemàtic de
l’Administració:
Es realitzarà un projecte independent per cada nova estació transformadora i les seves línies de Mitja Tensió que l’alimenten.
En un polígon hi hauran tants projectes com estacions transformadores es connectin amb les seves línies d’alimentació.
Perquè Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal pugui tramitar la sol·licitud d ‘Autorització Administrativa, el sol·licitant
presentarà la documentació que es relaciona a continuació acompanyada d’una carta en la que es farà constar la referència
d’Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal ( referència de la sol·licitud) , aportant els 4 tipus de documents que es
descriuen a continuació en format pdf :
1

Memòria del Projecte executiu de la instal·lació, ajustat al contingut que preveuen les reglamentacions aplicables amb
el grau de detall suficient per a que la instal·lació pugui ser executada per un enginyer diferent del que hagi redactat el
projecte. Contindrà la descripció literal i gràfica dels bens i drets afectats per a cadascun dels organismes i empreses
de serveis comunitaris afectades, i l’afirmació inequívoca de que la instal·lació complirà la legislació aplicable.

2

Plànols del Projecte executiu acotats de tota la instal·lació de distribució construïda, referenciada amb un mínim de
dues coordenades UTM i amb detall dels encreuaments i paral·lelismes amb altres serveis.

3

Certificat de Direcció i Acabament d’Instal·lació, subscrit per enginyer competent Director d’obra.

4

Altres :
-

4.a. Autoritzacions i llicències dels Organismes Oficials afectats. Si hagués calgut procedir a fer algun tipus de
pagament, aquesta documentació s’acompanyarà de tots els documents acreditatius dels pagaments efectuats que
estiguin associats a cadascun dels diferents documents.

-

4.b. Permisos de pas dels propietaris i empreses de serveis afectades, amb justificació de la liquidació econòmica
per la indemnització corresponent, si s’ha donat el cas.

-

4.c. Conveni de Cessió d’ús de local, de terreny o servituds de pas que correspongui. Si hagués calgut procedir a
fer algun tipus de pagament, aquesta documentació s’acompanyarà de tots els documents acreditatius dels
pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels diferents documents.

-

4.d. Conveni signat de Cessió del projecte i dels permisos i de les instal·lacions a favor de l’empresa distribuïdora,
per a convertir-la en beneficiària dels seus efectes. Aquesta documentació s’acompanyarà de tots els documents
acreditatius dels pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels diferents documents (llicències,
taxes....).

La següent documentació no es necessària presentar-la en format digital :
-

Certificat d’acompliment de requisits estructurals, en aquells casos en que sigui necessari, signat per un arquitecte degudament
acreditat..

-

Certificat d’acompliment de distàncies reglamentàries entre serveis en encreuaments i paral·lelismes en xarxes subterrànies,
signat pel Director d’Obra, d’acord amb el Decret 120, de 5 de juliol de 1993, (DOGC 1782 d’ 11 agost 1993).

-

Protocols d’assaig dels transformadors d’acord amb els que s’estableix a la NTP-CT (en cas de ser aportats pel sol·licitant)

-

Full de verificació i proves dels cables d’alta i baixa tensió (en el cas que no hagin estat realitzades per Endesa Distribución
Eléctrica S.L. Unipersonal).

-

Altra documentació d’interès a proposta del sol·licitant o a petició de l’empresa distribuïdora ( proves d’aïllament acústic, proves
de compactació del terreny, etc. )
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Un cop disposem de tota la documentació anterior i hagi estat verificat pels nostres serveis tècnics la correcta execució de les
instal·lacions conforme al projecte, es presentarà telemàticament d’una sola vegada la sol·licitud d’Autorització Administrativa i
Posada en Servei de la instal·lació davant l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat en compliment de la instrucció 1/2012 del
Departament d’Empresa i Ocupació (Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) de
l’1 de febrer de 2012.
La posada en servei es realitzarà per Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal , una vegada concedida l’Autorització de
Posada en Servei de la instal·lació per part de la DGEMSI i realitzades pel Promotor les proves i ajust dels equips i
complimentats els protocols corresponents, havent d’estar present el responsable de la construcció de les instal·lacions per si es
produeix alguna anomalia en el moment de donar tensió a les instal·lacions.
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Full 2 – Condicions addicionals a afegir al full de TRÀMITS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ I CESSIÓ
D’INSTAL•LACIONS AMB PROJECTE I PERMISOS A NOM DEL SOL•LICITANT quan el promotor executi les rases i
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal intervingui com contractista per a l’execució de part dels treballs.
A més de les condicions generals i tràmits establerts en el full anterior que li siguin d’aplicació, l’actuació de Endesa Distribución
Eléctrica S.L. Unipersonal, en una obra compartida es donarà només sota les circumstàncies que s’indiquen:
-

En tot cas, les rases i l’obra civil hauran de constar en el projecte general d’urbanització, sota la responsabilitat del promotor i
de la direcció facultativa de l’obra de urbanització.

-

En el projecte elèctric per a la legalització de la instal•lació, a nom de la distribuïdora, es farà constar que s’executa el treball en
rases a realitzar pel promotor de la urbanització.

-

Per a la presentació del projecte a la seva aprovació administrativa por Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, el
promotor de la urbanització haurà d’aportar el permís d’autorització de les canalitzacions atorgat pel propietari del polígon, junt
amb un escrit de l’Ajuntament on consti l’aprovació del projecto per la Junta de Govern. En obres d’actuació municipal ser
suficient un escrit de l’Ajuntament on consti l’aprovació del projecte per la Junta de Govern.

-

El Coordinador de Seguretat serà designat pel Promotor de la urbanització general, segons el RD 1627/97, serà qui elaborarà
l’Estudi de Seguritat i Salut de l’obra i el facilitarà a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal.
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, lliurarà el Pla de Seguretat, específic per a les obres que realitzarà, al
coordinador,
que
l’haurà
d’aprovar
e
incloure’l
en
el
pla
general
de
la
urbanització.
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PRESSUPOST
A continuació es detalla la informació referent al Pressupost de les instal·lacions que són necessàries realitzar per tal de fer
possible el servei sol·licitat:

I - Treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa existent en servei.
De conformitat amb el que disposa la legislació vigent , els treballs que afecten a instal·lacions de la xarxa de distribució en
servei, inclosos en aquest apartat 1, hauran de ser realitzats en tot cas per aquesta empresa distribuïdora, en la seva
condició de propietària d’aquestes xarxes i per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament, essent a càrrec del
sol·licitant. En el vostre cas en concret:
-

Treballs d'adequació:

-

Adjuntem pressupost detallat dels treballs amb afectació a instal•lacions en servei, a realitzar por Endesa
Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal i dels materials utilitzats en el entroncament , per import de:

- Treballs d’adequació d’instal·lacions existents i dels materials
utilitzats en el entroncament:

4.070,00 €

(No inclou els treballs contemplats a l’apartat 2)
L'operació d'entroncament i connexió de les noves instal · lacions amb la xarxa existent serà realitzat a càrrec d'aquesta
empresa distribuïdora.
II - Treballs necessaris per a les noves instal·lacions de la xarxa de distribució.

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent, podeu encomanar els treballs contemplats en aquest apartat 2 a
l’empresa distribuïdora Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, o be a qualsevol empresa instal·ladora legalment
autoritzada, que haureu de dur a terme la instal·lació d’acord al Plec de Condicions Tècniques, a les normes tècniques i de
seguretat reglamentáries, i a les establertes per l’empresa distribuïdora aprovades per la Generalitat de Catalunya.
En cas que desitgi que els treballs siguin realitzats per Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, el pressupost és el
següent:
- Pressupost de les noves instal·lacions:

15.652,04

€

Per que disposeu d’una informació el més detallada possible i pogueu adoptar la decisió que us resulti més convenient,
us adjuntem el desglossament d’aquest pressupost, que inclou tant l’execució de les noves instal·lacions de la xarxa de
distribució, com la tramitació administrativa per a la seva legalització i posada en servei.
Aquest pressupost no serà objecte de modificacions a no ser que siguin necessaris canvis substancials a la solució
tècnica que s’ha definit, per raons degudament justificades i alienes a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, que
puguin sorgir durant la gestió de les autoritzacions, permisos o execució dels treballs.
No obstant, podrà ser revisat si transcorregut un any des de la seva eventual acceptació no fora possible l’inici dels
treballs per manca de disponibilitat de les instal·lacions interiors que han de ser realitzades pel client.
Per major claredat, a continuació resumim les opcions de que vostè disposa per a la realització de les instal·lacions de la xarxa
de distribució que són necessàries i els seus corresponents imports:
a)

Encarregar directament a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal l’execució de les noves instal·lacions (apartat
2).
En aquest cas, l’import de la totalitat dels treballs necessaris per a modificar les instal·lacions d’Endesa Distribución
Eléctrica S.L. Unipersonal, impostos inclosos, que haureu de satisfer a la nostra empresa és el que us indiquem a
continuació:
- Pressupost de les noves instal·lacions de xarxa:
- Treballs dadequació d’instal·lacions existents:
- Suma parcial:

15.652,04 €
4.070,00 €
19.722,04 €

1

- IVA en vigor (21 % ):

4.141,63 €
2

- Total import a pagar pel SOL·LICITANT :

23.863,67 €

1 Import calculat amb l'impost vigent en el moment d'emetre aquestes condicions econòmiques. Si es produeix una variació en el mateix,
l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb l'impost en vigor a la data del pagament.
2 No inclou drets per supervisió d’instal·lacions cedides, per ser construïdes les instal·lacions per la distribuïdora.
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Si aquesta alternativa és del vostre interès, per la vostra comoditat us preguem ens ho comuniqueu a través del nostre
Servei d'Assistència Tècnica, bé per mitjà del correu electrònic SAT.NNSS@endesa.es, bé per correu ordinari o bé a
través del telèfon 902.534100, fent constar la referència de la sol·licitud Nº NSCRGI 0534330 i que l'opció triada ha estat
la “A”. En aquest cas, posteriorment contactarem amb vostè per acordar la forma de pagament de l’import indicat, que
inclou la possibilitat d’establir un acord de pagament per fites.
b)

Encarregar la construcció de les noves instal·lacions de xarxa (apartat 2) a una empresa legalment autoritzada,
alternativa a aquesta distribuïdora.
En aquest cas, conforme el que disposa la legislació vigent, Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal haurà de dur
a terme únicament els treballs amb afecció a instal·lacions en servei (apartat 1), i supervisar les infraestructures
realitzades per l’empresa instal·ladora autoritzada de la vostra elecció, percebent el següent import per la mencionada
supervisió:
-

Drets de Supervisió:

203,04 €

Per tant, si el sol·licitant decideix encarregar els treballs de nova extensió de xarxa (apartat 2) a una empresa
instal·ladora autoritzada, l’import a pagar a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal és el que us indiquem a
continuació:
- Drets de Supervisió:
- Treballs d’adequació d’instal·lacions existents:
- Suma parcial:

203,04 €
4.070,00 €
4.273,04 €

3

- IVA en vigor (21 %) :
- Total import a pagar pel SOL·LICITANT:

897,34 €
5.170,38 €

Si aquesta alternativa és del vostre interès, per a la vostra comoditat podeu fer efectiu l’import esmentat, 5.170,38 € per
mitjà de transferència bancària al compte ES59-2100-2931-91-0200132942, fent constar al justificant la referència a la
sol·licitud Nº NSCRGI 0534330 així com que l'opció triada ha estat la "B", enviant-lo bé per mitjà del correu electrònic
SAT.NNSS@endesa.es o bé a través del telèfon 902.534100, identificant nom i N.I.F. de la persona (física o jurídica) a
qui s'ha d'emetre la factura, amb antelació suficient per a la consecució dels permisos necessàris i l’execució dels
treballs.
Observacions:
L’adaptació d’escomeses, nínxols per les CDU’s, l’obra civil de les rases i l’obtenció dels permisos necessaris
per a la realització de l’estudi aniran a càrrec i compte del client.
Forma de pagament
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA A COMPTE: ES59-2100 2931 91 0200132942
INDICAR REFERÈNCIA SOL•LICITUD NÚMERO NSCRGI - 0534330
AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’EMPORDà CIF. P1702100G
Remetre còpia justificant transferència bancaria a l’adreça de correo electrònic:
SAT.NNSS@endesa.es

3 Import calculat amb l'impost vigent en el moment d'emetre aquestes condicions econòmiques. Si es produeix una variació en el mateix,
l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb l'impost en vigor a la data del pagament.
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ESTUDI TÈCNIC NÚM.

EPJU7

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal R.M.de Barcelona, Tomo 36345, Folio 83, Hoja B 285819, Inscripción 32 - Domicilio Social Av.Vilanova 12, 08018 Barcelona C.I.F. B82846817

Sol·licitud de subministrament elèctric
00040/001/0534330

Data d’emissió
22/09/2016

Número de pàg.
01

Nom o raó social del client

DNI / CIF

Telèfon

AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDà

P1702100G

972788105

Adreça del client

CAMI D'ALBONS, S/N, BELLCAIRE, 17141, BAIX EMPORDA, (GI)
Adreça del subministrament

MAJOR, VARIANT, BELLCAIRE, 17141, BAIX EMPORDA, (GI)
Subsector d’activitat

DESCONOCIDO
DESGLOSSAMENT
Unitats

Descripció

Preu unitari

Total

24

TENDIDO CABLE RZ 3X150 AL|80 ALM EN PARED NORMAL

15,17

2

COMPLEMENTO POR VIENTO (PALOMILLA O POSTECILLO)

84,22

364,08
168,44

6

CRUCE SUBT.RV 3X240|150 AL A RZ 3X150|80 ALM

308,46

1.850,76

1

ARRANQUE POSTE MADERA BT TODO TIPO EN ACERA

93,50

93,50

9

ARRANQUE PALOMILLA O POSTECILLO

69,84

628,56

240

ARRANQUE M.L.CONDUCTOR BT AL 95 MM2 EN APOYO

0,56

134,40

105

ARRANQUE M CABLE BT RZ 3X25-54,6 POR APOYO

3,09

324,45

175

ARRANQUE M CABLE BT RZ 3X95-54,6 POR APOYO

3,09

540,75

9

COMPL. TET DESCONEXION REDES O DERIVACION AEREA

15

COMPL. TET DESCONEXION ACOMETIDAS MONOFASICAS RED AEREA

28

TENDIDO SIMPLE 1 C. 4X1X50

236

TENDIDO SIMPLE 1 C. 3X1X240-1X150

11,10

99,90

5,77

86,55

5,42

151,76

13,50

3.186,00

144

TENDIDO EN TUBULAR 1 C. 3X1X240-1X150

17,08

2.459,52

13

CAJA DISTRIBUCION EN URBANIZACIONES LSBT

187,51

2.437,63

13

CONEX. PAT CAJAS Y ARMARIOS DISTRIBUCION LSBT

107,20

1.393,60

6

CONEXION CABLE CON TERMINAL 4X50 MM2

35,73

214,38

30

CONEXION CABLE CON TERMINAL 3X240-1X150 MM2

38,48

1.154,40
427,05

15

CONEXION CABLE SUPERIOR 3,5X25 MM2 S-TERMINAL

28,47

1

SUPLEMENTO ZANJA POR EMPALME BT

97,40

97,40

1

CONFEC. PLANO AS BUILT PARA RED SUBT BT DE MÁS DE 15 M

322,15

322,15

2

ENTRONQUE/MATERIAL-CONEXION LINEA 3X150|95 CON RZ 3X95|54,6

19,35

38,70

5

19,35

96,75

16,95

16,95

2

ENTRONQUE/MATERIAL-CONEXION LINEA 3X150|95 CON RZ 3X150|80
ENTRONQUE/MATERIAL-EMPALME LINEA RZ 3X150|80 TERMORRETRACTIL
ENTRONQUE/MATERIAL-EMPALME AISLADO BT 3X240-150 MM2

109,55

219,10

1

RESIDUOS: TRATAMIENTO DE APOYOS DE MADERA CREOSOTADA

130,50

130,50

23

ABRIR O CERRAR PUENTES EN LINEA BT

20,94

481,62

6

92,28

553,68

ENDESA

ENDESA

8

PRUEBA RIGIDEZ CABLE SUBT. BT
ENTRONQUE/MANO OBRA-EMPALME LINEA RZ 3X150|80 TERMORRETRACTIL OBRA-COMPL. TET CONEXION REDES O
ENTRONQUE/MANO

ENDESA

ENDESA

2

DERIVACION
AEREA OBRA-EMPALME AISLADO BT 3X240-150 MM2
ENTRONQUE/MANO

ENDESA

ENDESA

1

1

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS.
LA VALIDESA D’AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS

S08O-S08O0000.DOT
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ESTUDI TÈCNIC NÚM.

EPJU7

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal R.M.de Barcelona, Tomo 36345, Folio 83, Hoja B 285819, Inscripción 32 - Domicilio Social Av.Vilanova 12, 08018 Barcelona C.I.F. B82846817

Sol·licitud de subministrament elèctric
00040/001/0534330

Data d’emissió
22/09/2016

Número de pàg.
02

Nom o raó social del client

DNI / CIF

Telèfon

AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDà

P1702100G

972788105

Adreça del client

CAMI D'ALBONS, S/N, BELLCAIRE, 17141, BAIX EMPORDA, (GI)
Adreça del subministrament

MAJOR, VARIANT, BELLCAIRE, 17141, BAIX EMPORDA, (GI)
Subsector d’activitat

DESCONOCIDO
DESGLOSSAMENT
Unitats

Descripció

2

ENTRONQUE/MANO OBRA-UTILIZACION TABLET IMPLEMENTACION 5RO

ENDESA

ENDESA

8

ENTRONQUE/MANO OBRA-ABRIR O CERRAR PUENTES EN LINEA BT
ENTRONQUE/MANO OBRA-MANIOB.R.AEREA BT Y CREAC.ZONA
PROTEG S REALIZACIO
ENTRONQUE/MANO
OBRA-COLOC.HASTA 50 AVISOS

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

9

POBLAC INFER 15000OBRA-COMPL.TET
HABITANTE
ENTRONQUE/MANO
EMPALME RED BT SUBT. POR
FASE
FUSIBLE CUCHILLA BT F CU 2/125

51

FUSIBLE CUCHILLAS TAMAÑO 2 315

13

CANDADO 25X5 ARMARIO E INSTALA

2

SUPERVISIÓ OBRA

2
2
8

SUMA D'UNITATS D'OBRA:

PRESSUPOST TOTAL:

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS.
LA VALIDESA D’AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS

S08O-S08O0000.DOT

Preu unitari

Total

3,79

34,11

5,17

263,67

19,36

251,68

750,00

1.500,00

19.722,04

19.722,04
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Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal R.M.de Barcelona, Tomo 36345, Folio 83, Hoja B 285819, Inscripción 32 - Domicilio Social Av.Vilanova 12, 08018 Barcelona C.I.F. B82846817

Sol·licitud de subministrament elèctric
00040/001/0534330

Data d’emissió
22/09/2016

Número de pàg.
01

Nom o raó social del client

DNI / CIF

Telèfon

AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDà

P1702100G

972788105

Adreça del client

CAMI D'ALBONS, S/N, BELLCAIRE, 17141, BAIX EMPORDA, (GI)
Adreça del subministrament

MAJOR, VARIANT, BELLCAIRE, 17141, BAIX EMPORDA, (GI)
Subsector d’activitat

DESCONOCIDO
DESGLOSSAMENT
Unitats

Descripció

Preu unitari

Total

24

TENDIDO CABLE RZ 3X150 AL|80 ALM EN PARED NORMAL

15,17

364,08

2

COMPLEMENTO POR VIENTO (PALOMILLA O POSTECILLO)

84,22

168,44

1

ARRANQUE POSTE MADERA BT TODO TIPO EN ACERA

93,50

93,50

9

ARRANQUE PALOMILLA O POSTECILLO

69,84

628,56

240

ARRANQUE M.L.CONDUCTOR BT AL 95 MM2 EN APOYO

0,56

134,40

105

ARRANQUE M CABLE BT RZ 3X25-54,6 POR APOYO

3,09

324,45

175

ARRANQUE M CABLE BT RZ 3X95-54,6 POR APOYO

3,09

540,75

9

COMPL. TET DESCONEXION REDES O DERIVACION AEREA

15

COMPL. TET DESCONEXION ACOMETIDAS MONOFASICAS RED AEREA

11,10

99,90

5,77

86,55
427,05

15

CONEXION CABLE SUPERIOR 3,5X25 MM2 S-TERMINAL

28,47

1

SUPLEMENTO ZANJA POR EMPALME BT

97,40

97,40

2

ENTRONQUE/MATERIAL-CONEXION LINEA 3X150|95 CON RZ 3X95|54,6

19,35

38,70

5

ENTRONQUE/MATERIAL-CONEXION LINEA 3X150|95 CON RZ 3X150|80
ENTRONQUE/MATERIAL-EMPALME LINEA RZ 3X150|80 TERMORRETRACTIL
ENTRONQUE/MATERIAL-EMPALME AISLADO BT 3X240-150 MM2

19,35

96,75

16,95

16,95

109,55

219,10

1
2
1
23

RESIDUOS: DISPOSICION CONTROLADA DE AISLADORES
VIDRIO/PORCELANA
MT/BT EN LINEA BT
ABRIR O CERRAR PUENTES

0,12

0,12

20,94

481,62
ENDESA

ENTRONQUE/MANO OBRA-EMPALME LINEA RZ 3X150|80 TERMORRETRACTIL OBRA-COMPL. TET CONEXION REDES O
ENTRONQUE/MANO

ENDESA

8

ENDESA

ENDESA

2

DERIVACION
AEREA OBRA-EMPALME AISLADO BT 3X240-150 MM2
ENTRONQUE/MANO

ENDESA

ENDESA

1

2

ENTRONQUE/MANO OBRA-UTILIZACION TABLET IMPLEMENTACION 5RO

ENDESA

ENDESA

8

ENTRONQUE/MANO OBRA-ABRIR O CERRAR PUENTES EN LINEA BT
ENTRONQUE/MANO OBRA-MANIOB.R.AEREA BT Y CREAC.ZONA
PROTEG S REALIZACIO
ENTRONQUE/MANO
OBRA-COLOC.HASTA 50 AVISOS

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

ENDESA

POBLAC INFER 15000OBRA-COMPL.TET
HABITANTE
ENTRONQUE/MANO
EMPALME RED BT SUBT. POR
FASE
CANDADO 25X5 ARMARIO E INSTALA

ENDESA

ENDESA

19,36

251,68

2
2
8
13

4.070,00
NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS.
LA VALIDESA D’AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS

S08O-S08O0000.DOT

3.05.02.- AIGUA

3.05.03.- TELECOMUNICACIONS

Passeig d’Olot, 34-38 17006 Girona

S/Referència:
N/Referència: GI-19249
N/Unitat: Engª i Creació Xarxa Catalunya

AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ
a/ Sr. Pere Solés Puig
Plaça Comtes d’Empúries, 1
17141 Bellcaire d’Empordà
(Girona)
Data: 8 de juliol de 2016

Assumpte: Bellcaire d’Empordà.- Variació instal.lacions telefòniques reurb. C/ Major, tram comprès entre
la Plaça Comtes d’Empúries i el carrer Migdia.
Benvolguts senyors,
De conformitat amb la petició de variació d'instal·lacions a Bellcaire d’Empordà, rebuda mitjançant
sol.licitud de data de 18/03/2016, he d'informar-los que el projecte corresponent per a poder atendre la
seva petició, s’elaborarà de forma coordinada amb els seus representants.
Pel que fa a l'execució i el finançament de l'obra a realitzar, els treballs d'obra civil relacionats amb la
construcció de la infraestructura subterrània de telecomunicacions seran assumits per Vostès,
incloent-hi la sol·licitud de les llicències que siguin necessàries i la informació sobre altres serveis
existents en la zona. Per garantir el mínim de qualitat exigible hauran de fer servir material homologat
per Telefónica, que podran obtenir dels subministradors que els indiquem en el full annex 1.
A títol merament informatiu es detalla en annex 2 la “Relación de empresas contratistas de Telefónica”,
a les que reconeixem capacitat per realitzar treballs d’infraestructures de telecomunicacions.
Telefónica de España, per la seva banda, es farà càrrec dels treballs de desmuntatge dels cables
afectats i posterior soterrament dels mateixos cables, utilitzant per això la infraestructura canalitzada
aportada que passarà a ser objecte d'un dret d'ús a favor de la nostra empresa, sempre que
prèviament s'hagi acceptat sense objeccions la citada infraestructura. Els treballs de soterrament no es
duran a efecte fins que no estigui ben assegurada la continuïtat i qualitat en la prestació del servei i es
disposi prèviament dels permisos atorgats a Telefónica de España pels propietaris dels immobles
afectats per a la utilització de les infraestructures interiors que s'hi haguessin construït.
Volem remarcar-los que, si transcorren 30 dies sense que rebem les seves notícies, considerarem que
han desistit de la seva sol·licitud i cancel·larem l’expedient.
Amb la finalitat de que puguem iniciar els citats treballs, és preceptiva l'acceptació d'aquest acord, per
això haurien de remetre'ns signat i segellat aquest escrit de conformitat. El present acord té una
vigència de 18 mesos des que ens retornin aquest document signat i quedarà sense efecte si les obres
de construcció de la infraestructura no han començat passat aquest termini.
Mentre esperem la seva contestació, els saluda atentament

Francisco Ridao Rodríguez
Cap Enginyeria i Creació Xarxa Catalunya
ER-0413/1/98

CONFORMITAT DEL SOL.LICITANT

EMPRESA: AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ
DNI/NIF: P-1702100-G
EN:
DAVID FONT SABALLS
CÀRREC: ALCALDE
(signatura/segell)

ALBONS

ASESORAMIENTOS
Arq DM

Bellcaire d'Empordà

- Todas las arquetas deberan estar situadas obligatoriamente en las aceras.
- Cuando la canalizacion vaya por la calzada, sera necesario profundizar
bastante para que la cara superior del prisma quede 60 cm por debajo del
nivel del suelo.
- Todos los tubos seran de PVC rigido y deberan dejarse hilos guia en los mismos.
- Las distancias minimas entre el prisma de la canalizacion telefonica y el resto de
servicios son los siguientes (tanto en cruces como en paralelismos):
a) Con lineas de alta tension: 25 cm
b) Con lineas de baja tension: 20 cm
c) Con otros servicios (agua, gas, alcantarillado, etc…): 30 cm
- En casos de cruce, y en general, la canalizacion telefonica ha de pasar por encima
de las del agua y por debajo de las del gas.
- Se procurara que los paralelismos sigan un plano horizontal.
- Parar poder eliminar las lineas actuales, es imprescindible que las canalizaciones
individuales esten construidas (1 cond. 40 mm) desde las arquetas hasta las
viviendas que tengan servicio telefonico.
- En las zonas donde no este indicada la parcelacion, debera interceptarse el
conducto o conductos superiores mediante una arqueta "M" una vez conocida la
parcelacion real.
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ANEXO Nº 2

ELECNOR (Sr. Cecilio Rodríguez, tel. 972 405 438, cecilio.rodriguez@elecnor.com)

DOMINION (Sra. Inma Cabaco, tel. 972 406 643, inma.cabaco@dominion.es)

RELACIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS DE TELEFÓNICA

Actualizado a fecha 09/10/13

TFNO.1
947298064
913198642
938468891
979770811
938034697
945332200
947298281
925559421

CONTACTO
SRA.ANA
616914587 SRA.MªJESUS
657938929 SR.SUNYER
979761199 SR.HILLERA
SR.FRANCO
SRA.ANA
SR.ARNAIZ

TFNO.2

MATERIAL
CAMARAS Y ARQUETAS
CAMARAS Y ARQUETAS
CAMARAS Y ARQUETAS
CAMARAS Y ARQUETAS
TAPAS DE FUNDICION
TUBO PVC POLIETILENO Y TRITUBO
TUBO PVC POLIETILENO Y TRITUBO
PLANTILLAS PARA ARMARIO DISTRIBUCION ACOMETIDAS

PROVEEDORES HOMOLOGADOS DE TELEFONICA DE ESPAÑA

EMPRESA
EL.DE SUJECION GALVANIZADOS (BURGALESA PREF.)
POSTELECTRICA
ADHORNA (antes POSTES NERVION)
PREPHOR
COFUNCO
TUBERIAS Y PEFILES DE PLASTICO MIRANDA DE EBRO
PLASOTEC BURGOS
TELECONEXION, S.A.

ANEXO Nº 1

PLEC DE CONDICIONS

PLEC DE CONDICIONS GENERALS
FACULTATIVES I ECONÒMIQUES

DE

L'EDIFICACIÓ

Capítol Preliminar: Disposicions Generals
Naturalesa i objecte del Plec General
Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte.
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics
i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació
aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a
l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en
ordre a l'acompliment del contracte d'obra.

Documentació del Contracte d'Obra
Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de
les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent:
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix.
2. El Plec de Condicions particulars.
3. El present Plec General de Condicions.
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols,
medicions i pressupost).
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o
precisió de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els
plànols, la cota preval sobre la mida a escala.

Capítol I: Condicions Facultatives
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques
L'Arquitecte Director
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director:
a) Comprovar l'adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del sòl.
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les
contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució
arquitectònica correcta.
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en
aspectes parcials de la seva especialitat.
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció.
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat
de final d'obra.

L'Aparellador o Arquitecte Tècnic
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris
aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i
econòmic de les obres.
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el
Constructor.
d) Comprovar les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la
seva correcta execució.
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona
construcció.
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats
d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions
que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels

resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas,les ordres oportunes;si la contingència no es resolgués
s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte.
g) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions valorades i a
la liquidació final de l'obra.
h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra.

El Constructor
Article 5.- Correspon al Constructor:
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal.lacions
provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions
contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra..
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra.
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes.
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els
preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els
subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes
d'aplicació.
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la
seva comesa.
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista
Verificació dels documents del projecte
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta
suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els aclariments pertinents.

Pla de Seguretat i Salut
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic,
presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de
seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador.
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de
l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos
treballadors autònoms.
Els contractistes i subcontractistes seràn responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de
seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms
contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondràn solidàriament de les conseqüències que es derivin de
l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de
Riscos Laborals.

Oficina a l'obra
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin extendre
i consultar els plànols.
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en
el seu cas, redacti l'Arquitecte.
- La Llicència d'obres.
- El Llibre d'Ordres i Assistències.
- El Pla de Seguretat i Salut.
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j)
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb
normalitat a qualsevol hora de la jornada.
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i
salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa.

Representació del Contractista
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà
el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles
decisions que es refereixen a la Contracta.
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el
Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos.
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en
l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa.
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la
naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que
sigui esmenada la deficiència.

Presència del Constructor en l'obra
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de
treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva
disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a
la comprovació de medicions i liquidacions.

Treballs no estipulats expressament
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres,
encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i
recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra
i tipus d'execució.
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint
consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100
o del total del pressupost en més d'un 10 per 100.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o
croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a
tornar els originals o les còpies subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos
o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la,
dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si
així ho sol.licités.
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives
comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte.

Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció
Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb
les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho
estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de
recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.

Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància
de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions.
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per
això no es puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs.

Faltes del personal

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu
que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o
operaris causants de la pertorbació.
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el
seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista
general de l'obra.

Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans
auxiliars
Camins i accessos
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu tancament o vallat.
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora.

Replanteig
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que
mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en
la seva oferta.
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat
la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà
responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit.

Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les
en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs
corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del
començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació.

Ordre dels treballs
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per
circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar.

Facilitat per a altres Contractistes
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats
raonables per a la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra.
Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans
auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa.

Ampliació del projecte per causes imprevisyes o de força major
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els
treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer
calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei,
l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

Prórroga per causa de força major
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o
hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada
per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit
dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els
terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol.licita.

Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant com a causa la
carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol.licitat per escrit no se li
hagués proporcionat.

Condicions generals d'execució dels treballs
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat
aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte
o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat
a l'article 11.
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals.

Obres ocultes
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols
que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a
l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que
hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions.

Treballs defectuosos
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i
particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò
especificat també en l'esmentat document.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de
les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials
emprats o aparells col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre
s'entendran exteses i abonades a bon compte.
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs
executats, o que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el
decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar
que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la
Contracta.
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant
l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà.

Vicis ocults
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció
en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o
no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a
l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas
contrari seran a càrrec de la Propietat.

Dels materials i dels aparells. La seva procedència
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui
convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència
determinada.
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les
indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun.

Presentació de mostres
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el
Calendari de l'Obra.

Materials no utilitzables
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els
materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra.
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic,
però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les
despeses del seu transport.

Materials i aparells defectuosos
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no
tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es
demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà
ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha
fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran,
però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.

Despeses ocasionades per proves i assaigs
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no
intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de
Catalunya)

Neteja de les obres
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants,
fer desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els
treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte.

Obres sense prescripcions
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions
consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc,
a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona
construcció.

Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes
De les recepcions provisionals
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament
amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional.
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte
Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia
en aspectes parcial o unitats especialitzades.
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots
ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses.
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes
instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou
reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra.
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança.

Documentació final d'obra
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut
disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2
de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.

Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva
medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per
triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo
resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança.

Termini de garantia
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de
ser inferior a nou mesos.

Conservació de les obres rebudes provisionalment
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva,
seran a càrrec del Contractista.
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a
càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta.

De la recepció definitiva
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les
mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec
aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats
que poguessin afectar-li per vicis de construcció.

Prórroga del termini de garantia
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la
recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les
obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança.

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de
Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués
concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35.
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec.
Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva
recepció.

Capítol II: Condicions Econòmiques
Epígraf 1: Principi general
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades
per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes.
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a
l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.

Epígraf 2: Fiances
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli:
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta
(art.53).
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció.

Fiança provisional

Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en
l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions
particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta.
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini
fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que
s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació
de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior.
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no
excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de
presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix
paràgraf.
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional
que hagués fet per prendre part en la subhasta.

Execució de treballs amb càrrec a la fiança
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions
contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà
realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a
les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses
efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció.

De la seva devolució en general
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i
saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes...

Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà dret el
Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança.

Epígraf 3: Dels preus
Composició dels preus unitaris
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les
despeses generals i el benefici industrial.
Es consideran costos directes:
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la
unitat d'obra.
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris
per a la seva execució.
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i
instal.lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats.
Es consideraran costos indirectes:
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per
a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els
imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.
Es consideraran despeses generals:
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes.
Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració
pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)
Benefici industrial
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.
Preu d'Execució material
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el
Benefici Industrial.
Preu de Contracta
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu.

Preus de contracta. Import de contracta
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per
Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%)
sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100,
llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.

Preus contradictoris
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o
canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista.
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució
dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer
lloc, al concepte més anàlog dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent
en la localitat.
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

Reclamacions d'augment de preus per causes diverses
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no
podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que
serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives).

Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus o de la
forma de medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions
Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars.

De la revisió dels preus contractats
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi,
en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100)
de l'import total del pressupost de Contracte.
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la
fòrmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la
variació de l'IPC superior al 3 per 100.
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta.

Emmaguetzament de materials
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per
escrit.
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i
conservació en serà responsable el Contractista.

Epígraf 4: Obres per administració
Administració
Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti
directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor.
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents:
a) Obres per administració directa.
b) Obres per administració delegada o indirecta.

Obres per administració directa
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un
representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les
gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en
definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin
realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del
propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de
Propietat i Contractista.

Obres per administració delegada o indirecta
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè
aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents:
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la
realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant
l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els
treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts.
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius,
els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució
dels treballs, percibint per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i
abonades pel Constructor.

Liquidació d'obres per administració
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb
aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi
haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran
en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització
dels esmentats materials en l'obra.
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores
treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació
numèrica dels encarregats, capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters,
guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin.
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs.
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi
intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari.
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el
Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest
percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin
al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix.

Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el
Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant.
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada,
valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor
sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment.

Normes per a l'adquisició dels materials i aparells
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a
l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al
Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts,
necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los.

Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de
presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin
notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per
escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia
assenyalada per l'Arquitecte-Director.
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el
Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels
conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament
s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el
cas a arbitratge.

Responsabilitats del constructor
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin
sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals
vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que
poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article.
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a
respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior.

Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs
Formes diferents d'abonament de les obres
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de
Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així:
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a
l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari.

2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el
nombre d'unitats executades.
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per
cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els
documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats.
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva
execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director.
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions
econòmiques" determina.
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.

Relacions valorades i certificacions
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que
regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons
la medició que haurà practicat l'Aparellador.
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general,
cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost
per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques"
respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc.
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les
dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu
(10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la
seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies
següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li
compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de
l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals".
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les
obres executades.
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert.
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta
per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent
de Contracta.
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de
document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no
suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen.
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que
l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen.

Millores d'obres lliurament executades
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més
acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més
alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li,
qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a
l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i
contractada o adjudicada.

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament
dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a
continuació s'expressen:
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia
medició i aplicació del preu establert.
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida
alçada, deduïts dels similars contractats.
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista,
exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas,
l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar
aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost
aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb
el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del
Contractista.

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que
per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el
Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari
per separat de la Contracta.
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de
l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.

Pagaments
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en
virtut de les quals es verificaran els pagaments.

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu
abonament es procedirà així:
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel
Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els
preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte
en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari,
s'aplicaran aquests últims.
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha
estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats.
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels
materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista.

Epígraf 6: De les indemnitzacions mutues
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs
contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.

Demora dels pagaments
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el
Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte
d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació.
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest
pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres
executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva
quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada.
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments,
quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats
admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte.

Epígraf 7: Varis
Millores i augments d'obra. Casos contraris
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de
treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte.
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no
ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades.
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització,
convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i
els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades.
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció
apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.

Unitats d'obra defectuoses pero acceptables
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les
obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb
l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la
d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini.

Assegurança de les obres
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la
recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els
objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del
Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El
reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En
cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per
menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu
suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses,
materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que
no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la
Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per
l'Arquitecte-Director.
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si
res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra.
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de
contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions.

Conservació de l'obra
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el
cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del
Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva
bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta.
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està
obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi.
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi
guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos
necessari executar.
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini
expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques".

Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari,
edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a
l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a
indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista
amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança.
signat: L'Arquitecte

El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quatriplicat exemplar, un per
cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col.legi
d'Arquitectes el qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies.
A........................, a.....de..................de.........
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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, parcial o
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable
Sobre la normativa vigent
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación",
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el 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.

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

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
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.
SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.
1 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 m3 .
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny.
Amidament i abonament
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació.
m3 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.
2 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.
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 m2
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2
Amidament i abonament
m3 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
m3 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,
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.
4 TRANSPORT DE TERRES
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment 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
SISTEMA ENVOLVENT
SUBSISTEMA SOLERES
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per un enrajolat. Capa resistent
composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està

indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es
pot deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús
pel que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les
soleres alleugerides.
Normes d’aplicació
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003.
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS
1 (2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad.
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24.
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98.
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991.
Components
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes.
Característiques tècniques mínimes
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc...
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc...
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i
químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físicomecàniques i granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les
tradicionalment usades.
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a
adherència i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE.
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de
polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó.
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit,
etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles
electrosoldades, Aigua i Tubs drenants.
Execució
Condicions prèvies
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per
inclusió de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de
qualsevol altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne
la segregació durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les
mesures necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i
manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes.
Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els
sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments,
aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura
ambient entre 5°C i 40°C.
Fases d’execució
Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es
compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base.
Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i
la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es
realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat.
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran elements separadors de poliestirè expandit
que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de
retracció, s’executaran mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció
cada 25 m² i la distància entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3
mm. Ha de tenir junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les
trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els
junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció.
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el
temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de
durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la
seva formació.
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com
capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la
xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta
connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem
el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits
uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre
interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han
de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva
reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es
deixarà a l’espera de l’enrajolat.
Control i acceptació
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de
la capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no
presentarà variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de
1,50 m de regla de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la

distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm
o +1,50 cm respecte a l'especificat.
Amidament i abonament
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat.
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m²,
com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%.
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SUBSISTEMA PAVIMENTS
1 CONTINUS
Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent rebre diferents tipus
d'acabat.
Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll.
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
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.
Components
Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla electrosoldada de rodons
d’acer, làmina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixació.
Característiques tècniques mínimes
Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la
Instrucció per a la recepció de ciments RC-03.
Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals.
Materials sintètics. Resines sintètiques, etc...
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, matxucat o pedrera.
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.
Additius en massa. Podran ser pigments.
Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és el cas de la
pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a
l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures
bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines
sintètiques, etc...). Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de
formigó amb teixidura “in situ” permetent extreure teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà
cap de les propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte impermeabilizante impedint el pas de l'aigua,
alhora que dota al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del
formigó.
Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a l'aigua, resistent a la
base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes.
Podrà aplicar-se en superfícies seques o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una excel·lent rapidesa d'assecat.
Realçarà els colors, formes, teixidures i volums dels paviments acabats.
Malla electrosoldada de rodons d'acer.
Làmina impermeable.
Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de juntes, material elàstic
de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metàl·lic o plàstic.
Sistema de fixació.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Conglomerant, Àrids, Material
d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu,
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment.
Execució.
Condicions prèvies
En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera es donarà una
emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment, amb morter de resines
sintètiques o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls
metàl·lics. En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la
superfície i s'aplicarà una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar.
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes de dilatació formant
una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se situaran

juntes de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es
faci per bandes, es disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes.
Fases d’execució
Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un
gruix no menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4
mm.
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm.
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels junts. Col·locació del morter
d’emprimació. Col·locació de la malla de fibra de vidre. Col·locació de la malla alveolar. Col·locació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i
abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superfície del paviment
ha de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir
una textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter d’acabat:
10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002).
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de l'armadura, si és el
cas. Col·locació i vibratge del formigó. Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni
discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el
nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser
d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts
de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de
formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell
superficial de la capa de morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 3 kg/mm2. Resistència
característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà ≥ 0,9 x Fck. Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix;
Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a
aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la
resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i
sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les juntes,
regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa
de barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix col·locada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ.
Serà amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i
altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a
juntes en quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter
d'acabat. Amb aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a gruix de
40 mm. L'acabat final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC.
Tractat superficialment. S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives mitjançant, brotxa,
raspall, corró o pistola. De formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per
espolvorejar amb un morter en sec o a la plana amb un morter en pasta.
Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un tractament superficial del
formigó amb enduridor. De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent
desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi en
estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a pressió per a desincrustar
l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema
airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat.
Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podrà ser
de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a
10 mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts.
Prèviament la junta es realitzarà mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3.
Control i acceptació
Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposició i
separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m.
Amidament i abonament
m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i neteja.
m3 de volum realment executat.
Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat. No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra
el reg de cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat
d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i
desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari.
2 PER PECES
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta,
rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat.
1 Petris
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll.
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
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.
Components
Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra o formigó, peces especials,
graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment.
Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i base de morter armat. Material d’unió,
material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.
Característiques tècniques mínimes
Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant, toscajat, abuixardat,
escalabornat, etc...
Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines de poliester
(aglomerat de marbre, etc...), etc...; àrids: llosa de pedra triturada que en funció de la seva grandària donaran lloc a peces de gra micro,
mig o gruixut; colorants inalterables: podran ser escalabornades, per a polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a
l'àcid, etc...
Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer.
Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc.
Graó en bloc de pedra.
Graó prefabricat.
Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base en cas de lloses
de pedra i plaques de formigó armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant
hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar
la deformació de capes aïllants i per a base de paviment amb lloses de formigó. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al
repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport.
Material de presa. Morter de ciment.
Material de rejuntat.
Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i additius
específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o
làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció, compost per resines sintètiques, un enduridor
orgànic i de vegades una càrrega mineral.
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres per a
calafat) abans d'omplir-les del tot.
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc...
Control i acceptació
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu,
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment.
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lloses de pedra natural, Rajoles
de ciment, Lloses de formigó armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids.
Execució.
Condicions prèvies
En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a col·locar s'humitejaran de manera
que no absorbeixin l'aigua del morter. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant
evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que es segellaran
amb silicona. Així mateix es disposaran juntes de construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents.
El paviment ha de formar una superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi ha
d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre les peces.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes.
S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. En els
paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel
CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions o
irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent
que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir
una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en paviments exteriors ≤2%, ≤8%.
Fases d’execució
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de la bases de morter. Humectació i col·locació de les peces.
Humectació de la superfície. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. Protecció del morter fresc i cura.
Rajoles de ciment. Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una beurada de ciment.
Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà estenent el morter de
ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de seient del terra. Prèviament a la seva
col·locació del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment.
Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm compactant-la i enrasant
la seva superfície.
Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és col·locaran els peixos piconant-los a cop de
test; després de regar-lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra.
Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs de formigó sobre
aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és col·locaran a cop sobre una
superfície contínua de assentament i rebut de morter e gruix ≥1 cm.
Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El polit es realitzarà
transcorreguts cinc dies des de la col·locació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus
oberts i a les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a eliminar les marques del
rebaix per a eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del paviment s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-se
manualment. La superfície no presentarà cap cella. L'abrillantat es realitzarà transcorregut quatre dies des de l’execució del polit.
L'abrillantat es realitzarà en dues fases, la primera aplicant un producte base de neteja i la segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu.
En ambdues operacions es passarà la màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La superfície
no presentarà cap cella. El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid.
Control i acceptació

Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa de sorra ≥2 cm. El
gruix de la capa de morter serà de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existència de celles. En rajoles de ciment
(hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, i la dosificació del morter, gruix de juntes i celles. Anivellació.
Execució del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls,
eliminació de restes i neteja.
ml dels revestiments de graó i sòcol.
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS
SUBSISTEMA SUBMINISTRES
1 AIGUA
Normes d’aplicació
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003.
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004.
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003.
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de
Catalunya). D 202/98.
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88.
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88.
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament
d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació
d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006.
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 0491:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO
15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE.
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998.
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les
instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques
complementaries. O 3.06.99.
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1.
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974.
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD
919/2006.
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.
2 GAS NATURAL
Normes d’aplicació
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD
919/2006.
Aparatos a gas. RD 1428/1992 .
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
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.
UNE. UNE 60670-1:1993 Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. Parte 1: Generalidades
y terminologia. Tub d’acer sense soldadura UNE 36.080, UNE 19.040, UNE 19.046. Tub de coure UNE 37.141.
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles. BOE: 9-01-86.

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG". BOE: 6-12-74.

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.
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.
SUBSISTEMA CONNEXIONS
1 ELECTRICITAT

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront
del soroll.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002.
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004.
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988.
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82.
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84.
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energia eléctrica. RD 1955/2000.
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84.
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984.
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988.
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació.
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.

2 TELECOMUNICACIONS
Normes d’aplicació
UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instal·lació.
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD.Ley 1/98.
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999.
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de telecomunicacions
per cable. D. 116/2000.
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de
radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit. D. 117/2000.
Reglament del registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002.
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD
401/2003.
Servei de Telefonia Bàsica, d’aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99.
Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD
401/2003, Orden CTE/1296/2003.
Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic d'ICT. Circular 21/07/2000.Nota relativa al
visat de projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT .
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. D. 1306/1974.
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004.
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06.
Antenas parabólicas. RD 1201/1986.
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als edificis. D.
172/99.
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
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.

SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES

___________________, ____ de _________________ del 20___
Arquitecte collegiat:

Signatura

ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOST

ESTAT D’AMIDAMENTS

Pressupost parcial nº 1 ENDERROCS
Nº
Ut
Descripció
1.1

M2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Uts.
1
1

Vorera esquerra
Vorera dreta

1.2

M

M2

Uts.
1
1

Uts.
1

M2

U

M

M3

Enderrocs
Esponjament (35%)

1.8

M3

Enderrocs
Esponjament (35%)

Uts.
1

Uts.
1

Subtotal

Total m2 ......:

69,000

69,000

Llargada
59,000
62,000

Amplada

Alçada

Parcial
59,000
62,000
121,000

Subtotal

Total m ......:

121,000

121,000

Llargada
220,000

Amplada

Alçada

Parcial
220,000
220,000

Subtotal

Total m2 ......:

220,000

220,000

Llargada
6,500

Amplada

Alçada

Parcial
6,500
6,500

Subtotal

Total m2 ......:

6,500

6,500

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
1,000
1,000

Subtotal

Total u ......:

1,000

1,000

Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió

Connexió Pça. Comtes d'E.

1.7

Parcial
31,000
38,000
69,000

Retirada de senyalització vertical de trànsit, enderroc de dau de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Senyal de trànsit

1.6

Alçada

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador
i càrrega sobre camió

Connexió Pça. Comtes d'E.

1.5

Amplada

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Carrer

1.4

Llargada
31,000
38,000

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de pedres sobre camió o contenidor i transport a magatzem municipal de l'Ajuntament.

Vorera esquerra
Vorera dreta

1.3

Amidament

Uts.
1
4

Llargada
4,700
1,200

Amplada

Alçada

Parcial
4,700
4,800
9,500

Subtotal

Total m ......:

9,500

9,500

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 10 km
Uts.
1

Llargada
31,000

0,5

31,000

Amplada

Alçada

Parcial
31,000

Subtotal

15,500
46,500

46,500

Total m3 ......:

46,500

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Uts.
1

Llargada
31,000

0,5

31,000

Amplada

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL. COMTES D'EMPÚRIES I EL CARRER MIGDIA

Alçada

Parcial
31,000

Subtotal

15,500
46,500

46,500

Total m3 ......:

46,500
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Pressupost parcial nº 2 MOVIMENTS DE TERRES
Nº
Ut
Descripció
2.1

M3

M2

M3

2.4

M3

Rebaix
Esponjament (30%)

2.5

M3

Rebaix
Esponjament (30%)

Amplada

Alçada
0,250

Parcial
76,500
76,500

Subtotal

Total m3 ......:

76,500

Parcial
306,000
306,000

Subtotal

Total m2 ......:

306,000

Parcial
61,200
61,200

Subtotal

Total m3 ......:

61,200

76,500

Llargada
306,000

Amplada

Alçada

306,000

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
Uts.
1

Rebaix

Llargada
306,000

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
Uts.
1

Rebaix

2.3

Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans mecànics
Uts.
1

Rebaix

2.2

Amidament

Llargada
306,000

Amplada

Alçada
0,200

61,200

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Uts.
1

Llargada
76,500

0,3

76,500

Amplada

Alçada

Parcial
76,500

Subtotal

22,950
99,450

99,450

Total m3 ......:

99,450

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Uts.
1

Llargada
76,500

0,3

76,500

Amplada
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Alçada

Parcial
76,500

Subtotal

22,950
99,450

99,450

Total m3 ......:

99,450
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Pressupost parcial nº 3 PAVIMENTS
Nº
Ut
Descripció
3.1

M

Vorada recta de pedra calcària escairada, tipus St. Vicens a tall de serra, de 15x6 cm, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.

Centre carrer
Lateral dret
Lateral esquerra
Transversals

3.2

M

M3

M2

M2

Extrem nord
Extrem sud

5,150

Uts.

Llargada

23
2
2

5,150
35,000
23,250

Uts.
1

Uts.
1

M2

Alçada

Parcial
35,000
23,250
62,000
61,000

Subtotal

123,600
304,850

304,850

Total m ......:

304,850

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

118,450
70,000
46,500
234,950

234,950

Total m ......:

234,950

Llargada
15,000

Amplada

Alçada
0,080

Parcial
1,200
1,200

Subtotal

Total m3 ......:

1,200

1,200

Llargada
15,000

Amplada

Alçada

Parcial
15,000
15,000

Subtotal

Total m2 ......:

15,000

15,000

Paviment de formigó HA-25/B/12/IIa de color ocre, igual a l'existent a la Plaça Comtes d'Empúries, de 15 cm de gruix, de
consistència tova, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge manual,
remolinat manual.
Uts.
1
1

Extrem nord
Extrem sud

3.6

24

Amplada

Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, tipus St. Vicens acabat deixat de serra, de 60 mm de gruix, amb format
rectangular amb diferents mides (segons detall plànol) col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Creuament carrerò del c/ Major

3.5

Llargada
35,000
23,250
62,000
61,000

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior
mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Creuament carrerò del c/ Major

3.4

Uts.
1
1
1
1

Vorada recta de pedra calcària escairada, tipus St. Vicens a tall de serra, de 3x6 cm, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.

Tires de St. Vicenç de 3 cm
Trasnversals
longitudinals

3.3

Amidament

Llargada
182,700
117,050

Amplada

Alçada

Parcial
182,700
117,050
299,750

Subtotal

Total m2 ......:

299,750

299,750

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2
m B500T UNE-EN 10080
Uts.
1
1

Llargada
182,700
117,050

Amplada
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Alçada

Parcial
182,700
117,050
299,750

Subtotal

Total m2 ......:

299,750

299,750
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Pressupost parcial nº 4 SANEJAMENT
Nº
Ut
Descripció

Amidament

4.1.- RESIDUALS
4.1.1.- EXCAVACIÓ
4.1.1.1

M

Rasa per connexió
a xarxa existent

4.1.1.2

M2

Rasa per connexió
a xarxa existent

4.1.1.3

M3

M3

M3

M3

Excavació
Replè
Esponjament (30%)

4.1.1.7

M3

Excavació
Replè
Esponjament (30%)

4.1.1.8

M3

Rasa per connexió
a xarxa existent
Esponjament (50%)

4.1.1.9

2

4,600

M3

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

9,200
9,200

9,200

Total m ......:

9,200

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió
Uts.

Llargada

Amplada

1

4,600

1,400

Alçada

Parcial

Subtotal

6,440
6,440

6,440

Total m2 ......:

6,440

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb
les terres deixades a la vora
Llargada
59,000
4,000
1,200

Amplada
0,700
0,400
1,200

Alçada
1,300
1,000
1,500

Parcial
53,690
24,000
6,480
84,170

Subtotal

Total m3 ......:

84,170

84,170

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant
Llargada
59,000
4,000

Amplada
0,700
0,400

Alçada
0,500
0,400

Parcial
20,650
9,600
30,250

Subtotal

Total m3 ......:

30,250

30,250

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
Uts.
1
15

Col·lector
Escomeses

4.1.1.6

Llargada

Uts.
1
15

Col·lector
Escomeses

4.1.1.5

Uts.

Uts.
1
15
3

Col·lector
Escomeses
Pous

4.1.1.4

Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

Llargada
59,000
4,000

Amplada
0,700
0,400

Alçada
0,800
0,600

Parcial
33,040
14,400
47,440

Subtotal

Total m3 ......:

47,440

47,440

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Uts.
1
-1

Llargada
84,170
47,440

0,3

36,730

Amplada

Alçada

Parcial
84,170
-47,440

Subtotal

11,019
47,749

47,749

Total m3 ......:

47,749

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Uts.
1
-1

Llargada
84,170
47,440

0,3

36,730

Amplada

Alçada

Parcial
84,170
-47,440

Subtotal

11,019
47,749

47,749

Total m3 ......:

47,749

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1

4,600

1,400

0,100

0,644

0,5

0,644

Subtotal

0,322
0,966

0,966

Total m3 ......:

0,966

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Uts.

Llargada

Amplada
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Alçada

Parcial

Subtotal
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Pressupost parcial nº 4 SANEJAMENT
Nº
Ut
Descripció
Rasa per connexió
a xarxa existent
Esponjament (50%)

Amidament
1

4,600

0,5

0,644

1,400

0,100

0,644
0,322
0,966

0,966

Total m3 ......:

0,966

4.1.2.- COL·LECTORS
4.1.2.1

M

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
Uts.
1

Col·lector

4.1.2.2

M

Llargada
59,000

Amplada

Alçada

Parcial
59,000
59,000

Subtotal

Total m ......:

59,000

59,000

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
Uts.
15

Escomeses

Llargada
4,000

Amplada

Alçada

Parcial
60,000
60,000

Subtotal

Total m ......:

60,000

60,000

4.1.3.- OBRA CIVIL
4.1.3.1

U

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,1x1,1 m per a tub de diàmetre 315 mm
Uts.
3

Pous

4.1.3.2

M

Uts.
2

M

U

U

4.1.3.7

M2

Rasa per connexió
a xarxa existent

4.1.3.8

Uts.
1

T

Total u ......:

3,000

3,000

Llargada

Amplada

Alçada
1,500

Parcial
3,000
3,000

Subtotal

Total m ......:

3,000

3,000

Llargada

Amplada

Alçada
1,500

Parcial
1,500
1,500

Subtotal

Total m ......:

1,500

1,500

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
2,000
2,000

Subtotal

Total u ......:

2,000

2,000

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
1,000
1,000

Subtotal

Total u ......:

1,000

1,000

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l
Uts.
3

Pous

Subtotal

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Pou connexió xarxa existent

4.1.3.6

Uts.
1

Uts.
2

U

Parcial
3,000
3,000

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Pous

4.1.3.5

Alçada

Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Pou connexió xarxa existent

4.1.3.4

Amplada

Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Pous

4.1.3.3

Llargada

Llargada
4,000

Amplada

Alçada

Parcial
12,000
12,000

Subtotal

Total u ......:

12,000

Parcial

Subtotal

6,440
6,440

6,440

Total m2 ......:

6,440

12,000

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1d, amb dotació 1 kg/m2
Uts.

Llargada

Amplada

1

4,600

1,400

Alçada

Paviment de mescla bituminosa en fred de composició densa DF-12 amb granulat calcari i emulsió bituminosa, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall
Uts.

Llargada

Amplada
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Alçada

Parcial

Subtotal
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Pressupost parcial nº 4 SANEJAMENT
Nº
Ut
Descripció
Rasa per connexió
a xarxa existent

Amidament
2,42

4,600

1,400

0,100

1,558
1,558

1,558

Total t ......:

1,558

4.2.- PLUVIALS
4.2.1.- EXCAVACIÓ
4.2.1.1

M3

Uts.
1
14
7
2

Col·lector
Escomeses
Embornals
Pous

4.2.1.2

M3

M3

4.2.1.4

M3

Excavació
Replè
Esponjament (30%)

4.2.1.5

M3

Excavació
Replè
Esponjament (30%)

Amplada
0,700
0,400
0,400
1,200

Alçada
0,900
0,700
0,700
1,100

Parcial
38,430
15,680
1,960
3,168
59,238

Subtotal

Total m3 ......:

59,238

59,238

Llargada
61,000
4,000
1,000

Amplada
0,700
0,400
0,400

Alçada
0,500
0,400
0,400

Parcial
21,350
8,960
1,120
31,430

Subtotal

Total m3 ......:

31,430

31,430

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
Uts.
1
14
7

Col·lector
Escomeses
Embornals

Llargada
61,000
4,000
1,000
1,200

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant
Uts.
1
14
7

Col·lector
Escomeses
Embornals

4.2.1.3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb
les terres deixades a la vora

Llargada
61,000
4,000
1,000

Amplada
0,700
0,400
0,400

Alçada
0,400
0,300
0,300

Parcial
17,080
6,720
0,840
24,640

Subtotal

Total m3 ......:

24,640

24,640

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Uts.
1
-1

Llargada
59,238
24,640

0,3

34,598

Amplada

Alçada

Parcial
59,238
-24,640

Subtotal

10,379
44,977

44,977

Total m3 ......:

44,977

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Uts.
1
-1

Llargada
59,238
24,640

0,3

34,598

Amplada

Alçada

Parcial
59,238
-24,640

Subtotal

10,379
44,977

44,977

Total m3 ......:

44,977

4.2.2.- COL·LECTORS
4.2.2.1

M

Uts.
1

Col·lector

4.2.2.2

M

M

Llargada
61,000

Amplada

Alçada

Parcial
61,000
61,000

Subtotal

Total m ......:

61,000

61,000

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
Uts.
7

Embornals

4.2.2.3

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Llargada
1,000

Amplada

Alçada

Parcial
7,000
7,000

Subtotal

Total m ......:

7,000

7,000

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
Uts.

Llargada

Amplada
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Subtotal

Pàgina 6

Pressupost parcial nº 4 SANEJAMENT
Nº
Ut
Descripció
Escomeses

Amidament
14

4,000

56,000
56,000

56,000

Total m ......:

56,000

4.2.3.- OBRA CIVIL
4.2.3.1

U

Uts.
2

Pous

4.2.3.2

M

U

4.2.3.4

U

4.2.3.5

U

4.2.3.6

Embornals

U

Parcial
2,000
2,000

Subtotal

Total u ......:

2,000

2,000

Llargada

Amplada

Alçada
1,100

Parcial
2,200
2,200

Subtotal

Total m ......:

2,200

2,200

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
2,000
2,000

Subtotal

Total u ......:

2,000

2,000

Llargada
3,000

Amplada

Alçada

Parcial
6,000
6,000

Subtotal

Total u ......:

6,000

6,000

Embornal de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
Uts.
7

Embornals

Alçada

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l
Uts.
2

Pous

Amplada

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Uts.
2

Pous

Llargada

Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Uts.
2

Pous

4.2.3.3

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,1x1,1 m per a tub de diàmetre 315 mm

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
7,000
7,000

Subtotal

Total u ......:

7,000

7,000

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 435x420x37 mm, classe C250 segons norma UNE-EN
124 i 7 dm2 de superfície d'absorció, col·locada amb morter, model D-12A de Fàbregas.
Uts.
7

Llargada

Amplada
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Alçada

Parcial
7,000
7,000

Subtotal

Total u ......:

7,000

7,000
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Pressupost parcial nº 5 AIGUA
Nº
Ut
Descripció

Amidament

5.1.- EXCAVACIÓ
5.1.1

M3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb
les terres deixades a la vora
Uts.
1
1
10

Rasa aigua
Escomeses

5.1.2

M3

Uts.
1
1
10

Escomeses

M3

Uts.
1
1
10

Escomeses

M3

Esponjament (30%)

M3

Parcial
36,480
1,995
9,600
48,075

Subtotal

Total m3 ......:

48,075

48,075

Llargada
64,000
3,500
4,000

Amplada
0,600
0,600
0,400

Alçada
0,550
0,550
0,450

Parcial
21,120
1,155
7,200
29,475

Subtotal

Total m3 ......:

29,475

29,475

Llargada
64,000
3,500
4,000

Amplada
0,600
0,600
0,400

Alçada
0,400
0,400
0,150

Parcial
15,360
0,840
2,400
18,600

Subtotal

Total m3 ......:

18,600

18,600

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Excavació
Replè

5.1.5

Alçada
0,950
0,950
0,600

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rasa aigua

5.1.4

Amplada
0,600
0,600
0,400

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant

Rasa aigua

5.1.3

Llargada
64,000
3,500
4,000

Uts.
1
-1

Llargada
48,075
18,600

0,3

29,475

Amplada

Alçada

Parcial
48,075
-18,600

Subtotal

8,843
38,318

38,318

Total m3 ......:

38,318

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Excavació
Replè
Esponjament (30%)

Uts.
1
-1

Llargada
48,075
18,600

0,3

29,475

Amplada

Alçada

Parcial
48,075
-18,600

Subtotal

8,843
38,318

38,318

Total m3 ......:

38,318

5.2.- CANONADA I PECES ESPECIALS
5.2.1

M

Uts.
1

Aigua

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Llargada
61,000

Amplada

Alçada

Parcial
61,000
61,000

Subtotal

Total m ......:

61,000

Total ut ......:

3,000

Total ut ......:

5,000

Total ut ......:

3,000

Total ut ......:

2,000

Total ut ......:

5,000

Total ut ......:

2,000

61,000

Brida unió universal DN.060, instal·lada sobre canonada de fibrociment PN.15.

Brida unió electrosoldada DN.075, instal·lada sobre canonada de polietilè PN.10.

Reducció electrosoldada DN.125/075, instal·lada sobre canonada de polietilè PN.10.

Derivació en T electrosoldada DN.125/125, instal·lada sobre canonada de polietilè PN.10.

Brida unió electrosoldada DN.125, instal·lada sobre canonada de polietilè PN.10.

5.2.7

Ut

Vàlvula de comporta embridada per soterrar, DN.100, instal·lada sobre brida PN.16.

5.2.8

Ut

Hidrant d'arqueta DN.100 amb brida i senyalització, instal·lat sobre brida PN.16, inclòs carret de reglatge en altura.
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Pressupost parcial nº 5 AIGUA
Nº
Ut
Descripció

5.2.9

5.2.10

Ut

Ut

Amidament
Total ut ......:

1,000

Total ut ......:

1,000

Total ut ......:

1,000

Colze de 90º electrosoldat PE.125, instal3lat sobre canonada de polietilè PN.10.

Vàlvula de comporta embridada per soterrar, DN.065, instal·lada sobre brida PN.16.

5.3.- ESCOMESES
5.3.1

Ut

Reposició d'escomesa existent fins a 32 mm, formada per collarí de presa, canonada, vàlvula de servei i enllaços de connexió,
completament acabada.
Uts.
10

Escomeses

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
10,000
10,000

Subtotal

Total ut ......:

10,000

Total pa ......:

1,000

10,000

5.4.- SEGURETAT I SALUT
5.4.1

Pa

Partida d'abonament íntegre pel compliment de la noramtiva vigent en matèria de seguretat i salut laboral.

5.5.- OBRA CIVIL
5.5.1

U

Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre
solera de formigó de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

Arquetes per vàlvules

5.5.2

U

Canonada

M

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
3,000
3,000

Subtotal

Total u ......:

3,000

3,000

Bastiment circular de fosa dúctil per a arqueta de registre i tapa recolzada i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.

Arquetes per vàlvules

5.5.3

Uts.
3

Uts.
3

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
3,000
3,000

Subtotal

Total u ......:

3,000

3,000

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a
malla senyalitzadora
Uts.
1

Llargada
61,000

Amplada
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Alçada

Parcial
61,000
61,000

Subtotal

Total m ......:

61,000

61,000
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Pressupost parcial nº 6 ELECTRICITAT
Nº
Ut
Descripció

Amidament

6.1.- EXCAVACIONS
6.1.1

M

Creuament c/ Orient
Vorera c/ Orient
Vorera c/ Migdia
Creuament c/ Migdia
Vorera c/ Major
Creuament carreró

6.1.2

M2

Creuament c/ Orient
Vorera c/ Orient
Vorera c/ Migdia
Creuament c/ Migdia
Vorera c/ Major
Creuament carreró

6.1.3

M3

Creuament c/ Orient
Vorera c/ Orient
Vorera c/ Migdia
Creuament c/ Migdia
Vorera c/ Major
Creuament c/ Major
Creuament carreró

6.1.4

M3

Creuament c/ Orient
Vorera c/ Orient
Vorera c/ Migdia
Creuament c/ Migdia
Vorera c/ Major
Creuament c/ Major
Creuament carreró

6.1.5

M3

Excavació
Replè
Esponjament (30%)

6.1.6

M3

Excavació
Replè
Esponjament (30%)

6.1.7

Runa

M3

Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant
Uts.
2
2
2
2
2
2

Llargada
9,000
5,000
23,000
6,000
14,000
3,000

Amplada

Alçada

Parcial
18,000
10,000
46,000
12,000
28,000
6,000
120,000

Subtotal

Total m ......:

120,000

120,000

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió
Uts.
1
1
1
1
1
1

Llargada
9,000
5,000
23,000
6,000
14,000
3,000

Amplada
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

Alçada

Parcial
3,600
2,000
9,200
2,400
5,600
1,200
24,000

Subtotal

Total m2 ......:

24,000

24,000

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb
les terres deixades a la vora
Uts.
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Llargada
9,000
5,000
23,000
6,000
14,000
64,000
31,000
5,000
3,000

Amplada
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

Alçada
1,100
0,900
0,900
1,100
1,100
1,100
0,900
0,900
0,900

Parcial
3,960
1,800
8,280
2,640
6,160
28,160
11,160
3,600
1,080
66,840

Subtotal

Total m3 ......:

66,840

66,840

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
Uts.
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Llargada
9,000
5,000
23,000
6,000
14,000
64,000
31,000
5,000
3,000

Amplada
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

Alçada
0,350
0,350
0,350
0,350
0,350
0,350
0,350
0,350
0,350

Parcial
1,260
0,700
3,220
0,840
1,960
8,960
4,340
1,400
0,420
23,100

Subtotal

Total m3 ......:

23,100

23,100

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Uts.
1
-1

Llargada
66,840
23,100

0,3

43,740

Amplada

Alçada

Parcial
66,840
-23,100

Subtotal

13,122
56,862

56,862

Total m3 ......:

56,862

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Uts.
1
-1

Llargada
66,840
23,100

0,3

43,740

Amplada

Alçada

Parcial
66,840
-23,100

Subtotal

13,122
56,862

56,862

Total m3 ......:

56,862

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Uts.
1

Llargada
24,000

Amplada

Alçada
0,100

Parcial
2,400

Subtotal

(Continua...)
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Pressupost parcial nº 6 ELECTRICITAT
Nº
Ut
Descripció
6.1.7

M3

Esponjament (50%)

6.1.8

M3

Runa
Esponjament (50%)

Amidament
(Continuació...)

Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.2-5km
0,5

2,400

1,200
3,600

3,600

Total m3 ......:

3,600

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Uts.
1

Llargada
24,000

0,5

2,400

Amplada

Alçada
0,100

Parcial
2,400

Subtotal

1,200
3,600

3,600

Total m3 ......:

3,600

6.2.- OBRA CIVIL
6.2.1

M

Vorera c/ Orient
Vorera c/ Migdia
Vorera c/ Major
Creuament c/ Major
Creuament carreró

6.2.2

M

Creuament c/ Orient
Creuament c/ Migdia
Vorera c/ Major
Carrer Major

6.2.3

M

Creuament c/ Orient
Vorera c/ Orient
Vorera c/ Migdia
Creuament c/ Migdia
Vorera c/ Major
Creuament c/ Major
Creuament carreró

6.2.4

M3

Creuament c/ Orient
Vorera c/ Orient
Vorera c/ Migdia
Creuament c/ Migdia
Vorera c/ Major
Creuament carreró

6.2.5

M2

Creuament c/ Orient
Vorera c/ Orient
Vorera c/ Migdia
Creuament c/ Migdia
Vorera c/ Major
Creuament carreró

6.2.6

T

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I
Uts.
1
1
1
1
1
2
1

Llargada
5,000
23,000
8,000
26,000
33,500
5,000
3,000

de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
Amplada

Alçada

Parcial
5,000
23,000
8,000
26,000
33,500
10,000
3,000
108,500

Subtotal

Total m ......:

108,500

108,500

Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I
Uts.
1
1
1
1

Llargada
9,000
6,000
14,000
36,500

Amplada

Alçada

Parcial
9,000
6,000
14,000
36,500
65,500

Subtotal

Total m ......:

65,500

65,500

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a
malla senyalitzadora
Uts.
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Llargada
9,000
5,000
23,000
6,000
14,000
64,000
31,000
5,000
3,000

Amplada

Alçada

Parcial
9,000
5,000
23,000
6,000
14,000
64,000
31,000
10,000
3,000
165,000

Subtotal

Total m ......:

165,000

165,000

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat
Uts.
1
1
1
1
1
1

Llargada
9,000
5,000
23,000
6,000
14,000
3,000

Amplada
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

Alçada
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

Parcial
0,720
0,400
1,840
0,480
1,120
0,240
4,800

Subtotal

Total m3 ......:

4,800

Parcial
3,600
2,000
9,200
2,400
5,600
1,200
24,000

Subtotal

Total m2 ......:

24,000

4,800

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1d, amb dotació 1 kg/m2
Uts.
1
1
1
1
1
1

Llargada
9,000
5,000
23,000
6,000
14,000
3,000

Amplada
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

Alçada

24,000

Paviment de mescla bituminosa en fred de composició densa DF-12 amb granulat calcari i emulsió bituminosa, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall
Uts.

Llargada

Amplada
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Subtotal
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Pressupost parcial nº 6 ELECTRICITAT
Nº
Ut
Descripció
Creuament c/ Orient
Vorera c/ Orient
Vorera c/ Migdia
Creuament c/ Migdia
Vorera c/ Major
Creuament carreró

6.2.7

Pa

Amidament
2,42
2,42
2,42
2,42
2,42
2,42

9,000
5,000
23,000
6,000
14,000
3,000

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

0,871
0,484
2,226
0,581
1,355
0,290
5,807

5,807

Total t ......:

5,807

Treballs necessaris per encastar les caixes de distribució urbana de companyia a les façanes dels habitatges, consistents en
enderroc de la paret de tancament, col·locació de CDU de companyia, reposició de la paret de tancament en el perímetre de la
CDU, repassos en el revestiment, acabat de pintura i p.p. de regata fins al comptador de cada entitat, totalment acabat.
Uts.
13

CDU

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
13,000
13,000

Subtotal

Total pa ......:

13,000

Total m ......:

24,000

Total ut ......:

2,000

Total ut ......:

6,000

Total ut ......:

1,000

Total ut ......:

9,000

Total m ......:

240,000

Total m ......:

105,000

Total m ......:

175,000

Total ut ......:

9,000

Total ut ......:

15,000

Total m ......:

28,000

Total m ......:

236,000

Total m ......:

144,000

Total ut ......:

13,000

Total ut ......:

13,000

Total ut ......:

6,000

Total ut ......:

30,000

Total ut ......:

15,000

Total ut ......:

1,000

13,000

6.3.- TREBALLS COMPANYIA
6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.3.9

M

Ut

Ut

Ut

Ut

M

M

M

Ut

Tendido cable RZ 3x150 AL/80 ALM en pared normal

Complemento por viento (palomilla o postecillo)

Cruce subt. RV 3x240/150 AL a RZ 3x150/80 ALM

Arranque poste madera BT todo tipo de acera

Arranque palomilla o postecillo

Arranque conductor BT AL 95 mm2 en apoyo

Arranque cable BT RZ 3x25-54,6 por apoyo

Arranque cable BT RZ 3x95-54,6 por apoyo

Compl. tet desconexión redes o derivación aérea

6.3.10

Ut

Compl. tet desconexión acometidas monofásicas red aérea

6.3.11

M

Tendido simple 1 c. 4x1x50

6.3.12

6.3.13

6.3.14

6.3.15

6.3.16

6.3.17

6.3.18

6.3.19

6.3.20

M

M

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Tendido simple 1 c. 3x1x240-1x150

Tendido en tubular 1 c. 3x1x240-1x150

Caja de distribución en urbanizaciones LSBT

Conex. pat cajas y armarios distribución LSBT

Conexión cable con terminal 4x50 mm2

Conexión cable con terminal 3x240-1x150 mm2

Conexión cable superior 3,5x25 mm2 s-terminal

Suplemento zanja por emplame BT

Confec. plano as built para red subt. BT de más de 15 m
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Pressupost parcial nº 6 ELECTRICITAT
Nº
Ut
Descripció

6.3.21

6.3.22

6.3.23

6.3.24

6.3.25

6.3.26

6.3.27

6.3.28

Ut

Ut

Ut

Ut

Pa

Ut

Ut

Ut

Total ut ......:

2,000

Total ut ......:

5,000

Total ut ......:

1,000

Total ut ......:

2,000

Total pa ......:

1,000

Total ut ......:

23,000

Total ut ......:

6,000

Total ut ......:

9,000

Total ut ......:

51,000

Total ut ......:

13,000

Total ut ......:

2,000

Entronque/material-conexión línea 3x150/95 con RZ 3x150/80

Entronque/material-empalme línea RZ 3x150/80-

Entronque/material-empalme aislado BT 3x240-150 mm2

Residuos: tratamiento de apoyos de madera creosotada

Abrir o cerrar puentes en línea BT

Prueba rigidez cable subt. BT

Fusible cuchilla BT F Cu 2/125

Ut

Fusible cuchillas tamaño 2 135

6.3.30

Ut

Candado 25x5 armario e instala

Ut

1,000

Entronque/material-conexión línea 3x150/95 con RZ 3x95/54,6

6.3.29

6.3.31

Amidament
Total ut ......:

Supervisió obra

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL. COMTES D'EMPÚRIES I EL CARRER MIGDIA

Pàgina 13

Pressupost parcial nº 7 TELECOMUNICACIONS
Nº
Ut
Descripció

Amidament

7.1.- EXCAVACIÓ
7.1.1

M

Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant
Uts.
2
2
2

Carrer Orient
Carrer Migdia
Carrer Major

7.1.2

M2

M3

Uts.
1
1
1

M3

Esponjament (50%)

M3

Parcial
43,200
36,000
52,000
131,200

Subtotal

Total m ......:

131,200

131,200

Llargada
21,600
18,000
26,000

Amplada
0,300
0,300
0,300

Alçada

Parcial
6,480
5,400
7,800
19,680

Subtotal

Total m2 ......:

19,680

19,680

Uts.
1
1
1
1

Llargada
21,600
18,000
26,000
72,500

Amplada
0,450
0,450
0,450
0,450

Alçada
0,800
0,800
0,800
0,800

Parcial
7,776
6,480
9,360
26,100
49,716

Subtotal

Total m3 ......:

49,716

49,716

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Carrer Orient
Carrer Migdia
Carrer Major

7.1.8

Alçada

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb
les terres deixades a la vora

Carrer Orient
Carrer Migdia
Carrer Major (direcció sud)
Carrer Major (tram obra)

7.1.7

Amplada

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Carrer Orient
Carrer Migdia
Carrer Major

7.1.3

Llargada
21,600
18,000
26,000

Uts.
1
1
1

Llargada
21,600
18,000
26,000

0,5

1,968

Amplada
0,300
0,300
0,300

Alçada
0,100
0,100
0,100

Parcial
0,648
0,540
0,780

Subtotal

0,984
2,952

2,952

Total m3 ......:

2,952

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Carrer Orient
Carrer Migdia
Carrer Major
Esponjament (50%)

Uts.
1
1
1

Llargada
21,600
18,000
26,000

0,5

1,968

Amplada
0,300
0,300
0,300

Alçada
0,100
0,100
0,100

Parcial
0,648
0,540
0,780

Subtotal

0,984
2,952

2,952

Total m3 ......:

2,952

Parcial
21,600
73,000
30,000
124,600

Subtotal

Total m ......:

124,600

7.2.- CANALITZACIONS
7.2.1

M

Canalització amb tub de PVC corrugat de D=63 mm i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I
Uts.
1
1
6

Carrer Orient
Carrer Migdia
Escomeses

7.2.2

M

Carrer Migdia
Pça. Comtes d'Empúries

M

Carrer Migdia
creuament

Amplada

Alçada

124,600

Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=63 mm i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Carrer Migdia

7.2.3

Llargada
21,600
73,000
5,000

Uts.
1
1
1
1
1

Llargada
18,000
1,500
17,500
73,000
1,500

Amplada

Alçada

Parcial
18,000
1,500
17,500
73,000
1,500
111,500

Subtotal

Total m ......:

111,500

111,500

Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D=63 mm i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I
Uts.

Llargada

1

7,000

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

7,000
7,000

7,000

Total m ......:

7,000

7.3.- OBRA CIVIL
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Pressupost parcial nº 7 TELECOMUNICACIONS
Nº
Ut
Descripció
7.3.1

Ut

U

Arquetes DM

7.3.3

U

U

7.3.5

M2

Carrer Orient
Carrer Migdia
Carrer Major

7.3.6

Uts.
4

T

Carrer Orient
Carrer Migdia
Carrer Major

Amplada

Alçada

Parcial
1,000
1,000

Subtotal

Total ut ......:

1,000

1,000

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
4,000
4,000

Subtotal

Total u ......:

4,000

4,000

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
8,000
8,000

Subtotal

Total u ......:

8,000

8,000

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Uts.
8

Arquetes M

Llargada

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Uts.
8

Arquetes M

7.3.4

Formació de pedestal de formigó per armari de la instal·lació de telecomunicacions, de dimensions aproximades 80x25x30
cm, segons indicacions de la companyia, amb marc d'angle d'acer de 40x40x4 mm, de dimensions 50x20 cm.
Uts.
1

Carreró

7.3.2

Amidament

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
8,000
8,000

Subtotal

Total u ......:

8,000

Parcial
6,480
5,400
7,800
19,680

Subtotal

Total m2 ......:

19,680

8,000

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1d, amb dotació 1 kg/m2
Uts.
1
1
1

Llargada
21,600
18,000
26,000

Amplada
0,300
0,300
0,300

Alçada

19,680

Paviment de mescla bituminosa en fred de composició densa DF-12 amb granulat calcari i emulsió bituminosa, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall
Uts.
2,42
2,42
2,42

Llargada
21,600
18,000
26,000

Amplada
0,300
0,300
0,300
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Alçada
0,100
0,100
0,100

Parcial
1,568
1,307
1,888
4,763

Subtotal

Total t ......:

4,763

4,763
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Pressupost parcial nº 8 ENLLUMENAT PÚBLIC
Nº
Ut
Descripció

Amidament

8.1.- EXCAVACIÓ
8.1.1

M3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb
les terres deixades a la vora
Uts.
1

Rasa E.P.

8.1.2

M3

Uts.
1

M3

Uts.
1

M3

Esponjament (30%)

M3

Parcial
9,200
9,200

Subtotal

Total m3 ......:

9,200

9,200

Llargada
46,000

Amplada
0,400

Alçada
0,200

Parcial
3,680
3,680

Subtotal

Total m3 ......:

3,680

3,680

Llargada
46,000

Amplada
0,400

Alçada
0,300

Parcial
5,520
5,520

Subtotal

Total m3 ......:

5,520

5,520

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Excavació
Replè

8.1.5

Alçada
0,500

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rasa E.P.

8.1.4

Amplada
0,400

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant

Rasa E.P.

8.1.3

Llargada
46,000

Uts.
1
-1

Llargada
9,200
5,520

0,3

3,680

Amplada

Alçada

Parcial
9,200
-5,520

Subtotal

1,104
4,784

4,784

Total m3 ......:

4,784

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Excavació
Replè
Esponjament (30%)

Uts.
1
-1

Llargada
9,200
5,520

0,3

3,680

Amplada

Alçada

Parcial
9,200
-5,520

Subtotal

1,104
4,784

4,784

Total m3 ......:

4,784

8.2.- INSTAL·LACIÓ
8.2.1

M

Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6
J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

Connexió a jardineres

8.2.2

M

M

M

Jardineres

M

Alçada

Parcial
46,000
46,000

Subtotal

Total m ......:

46,000

46,000

Uts.
2

Llargada
46,000

Amplada

Alçada

Parcial
92,000
92,000

Subtotal

Total m ......:

92,000

92,000

Uts.
3

Llargada
2,000

Amplada

Alçada
2,000

Parcial
12,000
12,000

Subtotal

Total m ......:

12,000

Parcial
46,000
46,000

Subtotal

Total m ......:

46,000

Parcial
3,000
3,000

Subtotal

12,000

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Connexió a jardineres

8.2.5

Amplada

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Connexions jardineres

8.2.4

Llargada
46,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Connexió a jardineres

8.2.3

Uts.
1

Uts.
1

Llargada
46,000

Amplada

Alçada

46,000

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra
Uts.
3

Llargada
1,000

Amplada
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3,000
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Pressupost parcial nº 8 ENLLUMENAT PÚBLIC
Nº
Ut
Descripció

Amidament
Total m ......:

8.2.6

U

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra
Uts.
3

Jardineres

8.2.7

M

Ut

Banc - jardinera

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
3,000
3,000

Subtotal

Total u ......:

3,000

3,000

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a
malla senyalitzadora

Connexió a jardineres

8.2.8

3,000

Uts.
1

Llargada
46,000

Amplada

Alçada

Parcial
46,000
46,000

Subtotal

Total m ......:

46,000

46,000

Subministrament i instal·lació de lluminària lineal de LED's, de potència 5 W/m i lluminària 1200 lm, instal·lada dins perfileria
tipus U d'alumini fixada al suport amb cargols autoroscants, inclòs difusor de plàstic i p.p. de connexió a la línia de
subministrament elèctric, amb transformador i demés accessoris necessaris, provada i en funcionament.
Uts.
3

Llargada

Amplada
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Alçada

Parcial
3,000
3,000

Subtotal

Total ut ......:

3,000

3,000
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Pressupost parcial nº 9 MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS
Nº
Ut
Descripció
9.1

Ut

Banc - jardinera

9.2

Ut

9.3

M

Senyal

Uts.
3

U

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
3,000
3,000

Subtotal

Total ut ......:

3,000

3,000

Folrat d'armari de TF amb planxa d'acer corten de 2 mm de gruix, de dimensions aproximades 50x20x70 cm, amb porta
practicable frontal amb pany JYS i frontisses, totalment acabat.
Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
1,000
1,000

Subtotal

Total ut ......:

1,000

Parcial
1,000
1,000

Subtotal

Total m ......:

1,000

1,000

Col·locació de suport rectangular de tub d'acer galvanitzat existent, col·locat a terra clavat.
Uts.
1

Senyal

9.4

Subministrament i muntatge d'element de mobiliari urbà per a banc / jardinera / paparera, de dimensions en planta 180x54 cm,
format per un banc de lames de fusta IPE de 120 cm de longitud (3 lames al seient i 2 lames al respatller), sobre estructura de
planxa d'acer corten, amb una paperera en un extrem de 45x30 cm i 45 cm d'alçada i una jardinera de secció 54x30 cm i 110
cm d'alçada, rematada en tot el perímetre amb la planxa plegada per tal de facilitar la instal·lació d'una tira de LED, valorada al
capítol d'Enllumenat Públic, fixada sobre al paviment amb fixacions mecàniques, inclòs porta de registre per connexió de la
instal·lació elèctrica, totalment muntat.

Uts.
1

Carreró

Amidament

Llargada

Amplada

Alçada

1,000

Col·locació de placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular, de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
existent, fixada mecànicament sobre suport.
Uts.
1

Llargada

Amplada
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Alçada

Parcial
1,000
1,000

Subtotal

Total u ......:

1,000

1,000
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Pressupost parcial nº 10 SEGURETAT I SALUT
Nº
Ut
Descripció

Amidament

10.1.- PROTECCIONS INDIVIDUALS
10.1.1

U

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

10.1.2

U

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

10.1.3

10.1.4

10.1.5

U

U

U

U

Total u ......:

4,000

Total u ......:

4,000

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

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó,
folre interior, i subjecció elàstica al canell

U

4,000

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420
Total u ......:

10.1.7

4,000

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

Total u ......:
10.1.6

4,000

2,000

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques
Total u ......:

4,000

10.2.- PROTECCIONS COL·LECTIVES
10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

M

M

U

U

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Total m ......:

250,000

Total m ......:

40,000

Total u ......:

1,000

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Senyal manual per a senyalista

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs
Total u ......:

2,000

Total h ......:

12,000

Total h ......:

15,000

Total u ......:

3,000

Total u ......:

3,000

10.3.- MÀ D'OBRA DE SEGURETAT
10.3.1

H

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

10.3.2

H

Senyaler

10.3.3

10.3.4

U

U

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut
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Pressupost parcial nº 11 CONTROL DE QUALITAT
Nº
Ut
Descripció
11.1

11.2

11.3

U

U

U

Amidament

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

1,000

Total u ......:

3,000

Total u ......:

1,000

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

Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986

BELLCAIRE D'EMPORDÀ, JULIOL de 2016
ARQUITECTE TÈCNIC

PERE SOLÉS PUIG
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PRESSUPOST

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL. COMTES D'EMPÚRIES I EL CARRER MIG…
Pressupost parcial nº 1 ENDERROCS

Pàgina 1

Num.

Codi

1.1 F2194JF5

1.2 F2191306

1.3 F2194XC5

1.4 F2194AF5

1.5 F21QQB01b

1.6 F2193J06

1.7 F2R54235

1.8 F2RA73G1

Ut

Denominació

m2

m

m2

m2

u

m

m3

m3

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

69,000

6,13

422,97

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de pedres sobre camió o
contenidor i transport a magatzem municipal de
l'Ajuntament.

121,000

3,94

476,74

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

220,000

3,50

770,00

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm
de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,500

5,96

38,74

Retirada de senyalització vertical de trànsit, enderroc
de dau de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

1,000

11,48

11,48

Demolició de rigola de panots col·locats sobre
formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

9,500

4,20

39,90

Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 2 i fins a 10 km

46,500

3,46

160,89

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la
Llista
Europea
de
Residus
(ORDEN
MAM/304/2002)

46,500

23,67

1.100,66

Total pressupost parcial nº 1 ENDERROCS :

3.021,38

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL. COMTES D'EMPÚRIES I EL CARRER MIG…
Pressupost parcial nº 2 MOVIMENTS DE TERRES

Pàgina 2

Num.

Codi

2.1 F221C420

2.2 F227T00F

2.3 F921201J

2.4 F2R35035

2.5 F2RA7LP1

Ut

Denominació

m3

m2

m3

m3

m3

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

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

76,500

5,83

446,00

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

306,000

1,30

397,80

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

61,200

29,62

1.812,74

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 2 i fins a 5 km

99,450

2,91

289,40

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

99,450

9,48

942,79

Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENTS DE TERRES :

3.888,73

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL. COMTES D'EMPÚRIES I EL CARRER MIG…
Pressupost parcial nº 3 PAVIMENTS

Pàgina 3

Num.

Codi

3.1 F961G67Ab

3.2 F961G67Ac

3.3 F9365H51

3.4 F9B3UA60

3.5 F9G4F6B1b

3.6 F9Z4A615

Ut

Denominació

m

m

m3

m2

m2

m2

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

Vorada recta de pedra calcària escairada, tipus St.
Vicens a tall de serra, de 15x6 cm, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter.

304,850

24,53

7.477,97

Vorada recta de pedra calcària escairada, tipus St.
Vicens a tall de serra, de 3x6 cm, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter.

234,950

13,65

3.207,07

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

1,200

76,01

91,21

Paviment de peces de pedra calcària de gra petit,
tipus St. Vicens acabat deixat de serra, de 60 mm de
gruix, amb format rectangular amb diferents mides
(segons detall plànol) col·locades amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

15,000

110,94

1.664,10

Paviment de formigó HA-25/B/12/IIa de color ocre,
igual a l'existent a la Plaça Comtes d'Empúries, de 15
cm de gruix, de consistència tova, grandària màxima
del granulat 12 mm, escampat amb transport interior
manual, estesa i vibratge manual, remolinat manual.

299,750

20,38

6.108,91

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

299,750

1,82

Total pressupost parcial nº 3 PAVIMENTS :

545,55
19.094,81
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Pressupost parcial nº 4 SANEJAMENT

Pàgina 4

Num.

Codi

Ut

Denominació

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

m

Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de
diamant

9,200

1,70

15,64

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

6,440

6,85

44,11

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a
la vora

84,170

7,13

600,13

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant

30,250

38,71

1.170,98

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

47,440

13,49

639,97

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5
km

47,749

4,82

230,15

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

47,749

9,48

452,66

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

0,966

4,15

4,01

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la
Llista
Europea
de
Residus
(ORDEN
MAM/304/2002)

0,966

23,67

22,87

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

59,000

14,16

835,44

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 160 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

60,000

5,14

308,40

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1,1x1,1 m per a tub
de diàmetre 315 mm

3,000

30,08

90,24

Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

3,000

114,83

344,49

Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

1,500

99,58

149,37

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

2,000

54,58

109,16

4.1 RESIDUALS
4.1.1 EXCAVACIÓ
4.1.1.1 F9Z1U010

4.1.1.2 F2194XA5

4.1.1.3 F2225121

4.1.1.4 F2285M00

4.1.1.5 F228530F

4.1.1.6 F2R45035

4.1.1.7 F2RA7LP1

4.1.1.8 F2R64235

4.1.1.9 F2RA73G1

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

4.1.2 COL·LECTORS
4.1.2.1 FD7JJ186

4.1.2.2 FD7JC186

m

m

4.1.3 OBRA CIVIL
4.1.3.1 FDB27449

4.1.3.2 FDD2A528

4.1.3.3 FDD1A528

4.1.3.4 FDKZHEC4

u

m

m

u
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Pressupost parcial nº 4 SANEJAMENT
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Num.

Codi

4.1.3.5 FDDZ6DD4

4.1.3.6 FDDZS005

4.1.3.7 F9J13V40

4.1.3.8 F9H22294

Ut

Denominació

u

u

m2

t

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

1,000

120,80

120,80

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

12,000

8,29

99,48

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
de ruptura ràpida, tipus ECR-1d, amb dotació 1 kg/m2

6,440

0,38

2,45

Paviment de mescla bituminosa en fred de
composició densa DF-12 amb granulat calcari i
emulsió bituminosa, estesa i compactada al 98 % de
l'assaig marshall

1,558

43,93

68,44

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a
la vora

59,238

7,13

422,37

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant

31,430

38,71

1.216,66

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

24,640

13,49

332,39

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5
km

44,977

4,82

216,79

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

44,977

9,48

426,38

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

61,000

14,16

863,76

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

7,000

6,51

45,57

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 160 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

56,000

5,14

287,84

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1,1x1,1 m per a tub
de diàmetre 315 mm

2,000

30,08

60,16

Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

2,200

114,83

252,63

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

2,000

54,58

109,16

4.2 PLUVIALS
4.2.1 EXCAVACIÓ
4.2.1.1 F2225121

4.2.1.2 F2285M00

4.2.1.3 F228530F

4.2.1.4 F2R45035

4.2.1.5 F2RA7LP1

m3

m3

m3

m3

m3

4.2.2 COL·LECTORS
4.2.2.1 FD7JJ186

4.2.2.2 FD7JE186

4.2.2.3 FD7JC186

m

m

m

4.2.3 OBRA CIVIL
4.2.3.1 FDB27449

4.2.3.2 FDD2A528

4.2.3.3 FDKZHEC4

u

m

u
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Num.

Codi

4.2.3.4 FDDZS005

4.2.3.5 FDK282CAb

4.2.3.6 FD5Z3CC4b

Ut

Denominació

u

u

u

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

6,000

8,29

49,74

Embornal de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter de ciment amb una proporció en volum
1:8, sobre solera de formigó de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

7,000

38,10

266,70

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 435x420x37 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 7 dm2 de superfície
d'absorció, col·locada amb morter, model D-12A de
Fàbregas.

7,000

51,79

Total pressupost parcial nº 4 SANEJAMENT :

362,53
10.221,47
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Num.

Codi

Ut

Denominació

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a
la vora

48,075

7,13

342,77

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant

29,475

38,71

1.140,98

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

18,600

13,49

250,91

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5
km

38,318

4,82

184,69

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

38,318

9,48

363,25

Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

61,000

19,13

1.166,93

3,000

48,99

146,97

Brida unió electrosoldada DN.075, instal·lada sobre
canonada de polietilè PN.10.

5,000

60,86

304,30

Reducció electrosoldada DN.125/075,
sobre canonada de polietilè PN.10.

3,000

51,31

153,93

Derivació en T electrosoldada DN.125/125, instal·lada
sobre canonada de polietilè PN.10.

2,000

79,17

158,34

Brida unió electrosoldada DN.125, instal·lada sobre
canonada de polietilè PN.10.

5,000

123,99

619,95

Vàlvula de comporta embridada per soterrar, DN.100,
instal·lada sobre brida PN.16.

2,000

224,97

449,94

Hidrant d'arqueta DN.100 amb brida i senyalització,
instal·lat sobre brida PN.16, inclòs carret de reglatge
en altura.

1,000

629,94

629,94

Colze de 90º electrosoldat PE.125, instal3lat sobre
canonada de polietilè PN.10.

1,000

70,18

70,18

Vàlvula de comporta embridada per soterrar, DN.065,
instal·lada sobre brida PN.16.

1,000

156,99

156,99

Reposició d'escomesa existent fins a 32 mm, formada
per collarí de presa, canonada, vàlvula de servei i
enllaços de connexió, completament acabada.

10,000

184,37

1.843,70

Partida d'abonament íntegre pel compliment de la
noramtiva vigent en matèria de seguretat i salut
laboral.

1,000

90,78

90,78

Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
de formigó de 10 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació.

3,000

72,44

217,32

Bastiment circular de fosa dúctil per a arqueta de
registre i tapa recolzada i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter.

3,000

94,25

282,75

5.1 EXCAVACIÓ
5.1.1 F2225121

5.1.2 F2285M00

5.1.3 F228530F

5.1.4 F2R45035

5.1.5 F2RA7LP1

m3

m3

m3

m3

5.2 CANONADA I PECES ESPECIALS
5.2.1 FFB1F425

5.2.2 05.02.02

5.2.3 05.02.03

5.2.4 05.02.04

5.2.5 05.02.05

5.2.6 05.02.06

5.2.7 05.02.07

5.2.8 05.02.08

5.2.9 05.02.09

5.2.10 05.02.10

m

ut

ut

ut

ut

ut

ut

ut

ut

ut

Brida unió universal DN.060,
canonada de fibrociment PN.15.

instal·lada

sobre

instal·lada

5.3 ESCOMESES
5.3.1 05.03.01

ut

5.4 SEGURETAT I SALUT
5.4.1 05.04.01

pa

5.5 OBRA CIVIL
5.5.1 FDK282JAb

5.5.2 FDDZ9DD4b

u

u
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Pressupost parcial nº 5 AIGUA
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Num.

Total (€)

Codi

5.5.3 FDGZU010

Ut

Denominació

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Quantitat

Preu (€)

61,000

0,18

Total pressupost parcial nº 5 AIGUA :

10,98
8.585,60
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Pressupost parcial nº 6 ELECTRICITAT
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Num.

Codi

Ut

Denominació

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

m

Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de
diamant

120,000

1,70

204,00

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

24,000

6,85

164,40

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a
la vora

66,840

7,13

476,57

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

23,100

14,25

329,18

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5
km

56,862

4,82

274,07

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

56,862

9,48

539,05

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

3,600

4,15

14,94

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la
Llista
Europea
de
Residus
(ORDEN
MAM/304/2002)

3,600

23,67

85,21

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

108,500

15,54

1.686,09

Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de
polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

65,500

26,97

1.766,54

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

165,000

0,18

29,70

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

4,800

70,64

339,07

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
de ruptura ràpida, tipus ECR-1d, amb dotació 1 kg/m2

24,000

0,38

9,12

Paviment de mescla bituminosa en fred de
composició densa DF-12 amb granulat calcari i
emulsió bituminosa, estesa i compactada al 98 % de
l'assaig marshall

5,807

43,93

255,10

Treballs necessaris per encastar les caixes de
distribució urbana de companyia a les façanes dels
habitatges, consistents en enderroc de la paret de
tancament, col·locació de CDU de companyia,
reposició de la paret de tancament en el perímetre de
la CDU, repassos en el revestiment, acabat de pintura
i p.p. de regata fins al comptador de cada entitat,
totalment acabat.

13,000

465,42

6.050,46

24,000

15,17

364,08

6.1 EXCAVACIONS
6.1.1 F9Z1U010

6.1.2 F2194XA5

6.1.3 F2225121

6.1.4 F228510F

6.1.5 F2R45035

6.1.6 F2RA7LP1

6.1.7 F2R64235

6.1.8 F2RA73G1

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

6.2 OBRA CIVIL
6.2.1 FDG52657b

6.2.2 FDG54677b

6.2.3 FDGZU010

6.2.4 F9365H11

6.2.5 F9J13V40

6.2.6 F9H22294

6.2.7 06.02.01

m

m

m

m3

m2

t

pa

6.3 TREBALLS COMPANYIA
6.3.1 06.03.01

m

Tendido cable RZ 3x150 AL/80 ALM en pared normal

6.3.2 06.03.02

ut

Complemento por viento (palomilla o postecillo)

2,000

84,22

168,44

6.3.3 06.03.03

ut

Cruce subt. RV 3x240/150 AL a RZ 3x150/80 ALM

6,000

308,46

1.850,76

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL. COMTES D'EMPÚRIES I EL CARRER MIG…
Pressupost parcial nº 6 ELECTRICITAT
Num.

Codi

Ut

Denominació

6.3.4 06.03.04

ut

6.3.5 06.03.05
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Quantitat

Preu (€)

Total (€)

Arranque poste madera BT todo tipo de acera

1,000

93,50

93,50

ut

Arranque palomilla o postecillo

9,000

69,84

628,56

6.3.6 06.03.06

m

Arranque conductor BT AL 95 mm2 en apoyo

240,000

0,56

134,40

6.3.7 06.03.07

m

Arranque cable BT RZ 3x25-54,6 por apoyo

105,000

3,09

324,45

6.3.8 06.03.08

m

Arranque cable BT RZ 3x95-54,6 por apoyo

175,000

3,09

540,75

6.3.9 06.03.09

ut

Compl. tet desconexión redes o derivación aérea

9,000

11,10

99,90

6.3.10 06.03.10

ut

Compl. tet desconexión acometidas monofásicas red
aérea

15,000

5,77

86,55

28,000

5,42

151,76

6.3.11 06.03.11

m

Tendido simple 1 c. 4x1x50

6.3.12 06.03.12

m

Tendido simple 1 c. 3x1x240-1x150

236,000

13,50

3.186,00

6.3.13 06.03.13

m

Tendido en tubular 1 c. 3x1x240-1x150

144,000

17,08

2.459,52

6.3.14 06.03.14

ut

Caja de distribución en urbanizaciones LSBT

13,000

187,51

2.437,63

6.3.15 06.03.15

ut

Conex. pat cajas y armarios distribución LSBT

13,000

107,20

1.393,60

6.3.16 06.03.16

ut

Conexión cable con terminal 4x50 mm2

6,000

35,73

214,38

6.3.17 06.03.17

ut

Conexión cable con terminal 3x240-1x150 mm2

30,000

38,48

1.154,40

6.3.18 06.03.18

ut

Conexión cable superior 3,5x25 mm2 s-terminal

15,000

28,47

427,05

6.3.19 06.03.19

ut

Suplemento zanja por emplame BT

1,000

97,40

97,40

6.3.20 06.03.20

ut

Confec. plano as built para red subt. BT de más de 15
m

1,000

322,15

322,15

Entronque/material-conexión línea 3x150/95 con RZ
3x95/54,6

2,000

19,35

38,70

Entronque/material-conexión línea 3x150/95 con RZ
3x150/80

5,000

19,35

96,75

6.3.21 06.03.21

6.3.22 06.03.22

ut

ut

6.3.23 06.03.23

ut

Entronque/material-empalme línea RZ 3x150/80-

1,000

16,95

16,95

6.3.24 06.03.24

ut

Entronque/material-empalme aislado BT 3x240-150
mm2

2,000

109,55

219,10

Residuos: tratamiento
creosotada

1,000

130,50

130,50

23,000

20,94

481,62

6.3.25 06.03.25

pa

de

apoyos

de

madera

6.3.26 06.03.26

ut

Abrir o cerrar puentes en línea BT

6.3.27 06.03.27

ut

Prueba rigidez cable subt. BT

6,000

92,28

553,68

6.3.28 06.03.28

ut

Fusible cuchilla BT F Cu 2/125

9,000

3,79

34,11

6.3.29 06.03.29

ut

Fusible cuchillas tamaño 2 135

51,000

5,17

263,67

6.3.30 06.03.30

ut

Candado 25x5 armario e instala

13,000

19,36

251,68

6.3.31 06.03.31

ut

Supervisió obra

2,000

750,00

1.500,00

Total pressupost parcial nº 6 ELECTRICITAT :

31.945,54

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL. COMTES D'EMPÚRIES I EL CARRER MIG…
Pressupost parcial nº 7 TELECOMUNICACIONS
Num.

Codi

Ut

Denominació

m
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Quantitat

Preu (€)

Total (€)

Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de
diamant

131,200

1,70

223,04

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

19,680

6,85

134,81

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a
la vora

49,716

7,13

354,48

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

2,952

4,15

12,25

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la
Llista
Europea
de
Residus
(ORDEN
MAM/304/2002)

2,952

23,67

69,87

Canalització amb tub de PVC corrugat de D=63 mm i
dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

124,600

5,62

700,25

Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=63
mm i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

111,500

6,95

774,93

Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de
D=63 mm i dau de recobriment de 30x30 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

7,000

11,70

81,90

Formació de pedestal de formigó per armari de la
instal·lació de telecomunicacions, de dimensions
aproximades 80x25x30 cm, segons indicacions de la
companyia, amb marc d'angle d'acer de 40x40x4 mm,
de dimensions 50x20 cm.

1,000

32,49

32,49

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

4,000

517,27

2.069,08

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

8,000

180,57

1.444,56

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

8,000

40,17

321,36

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
de ruptura ràpida, tipus ECR-1d, amb dotació 1 kg/m2

19,680

0,38

7,48

Paviment de mescla bituminosa en fred de
composició densa DF-12 amb granulat calcari i
emulsió bituminosa, estesa i compactada al 98 % de
l'assaig marshall

4,763

43,93

209,24

7.1 EXCAVACIÓ
7.1.1 F9Z1U010

7.1.2 F2194XA5

7.1.3 F2225121

7.1.7 F2R64235

7.1.8 F2RA73G1

m2

m3

m3

m3

7.2 CANALITZACIONS
7.2.1 FDG31357b

7.2.2 FDG32357b

7.2.3 FDG34377b

m

m

m

7.3 OBRA CIVIL
7.3.1 07.03.01

7.3.2 FDK26E17

7.3.3 FDK26J17

7.3.4 FDKZH9C4

7.3.5 F9J13V40

7.3.6 F9H22294

ut

u

u

u

m2

t

Total pressupost parcial nº 7 TELECOMUNICACIONS :

6.435,74
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Pressupost parcial nº 8 ENLLUMENAT PÚBLIC
Num.

Codi

Ut

Denominació

m3
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Quantitat

Preu (€)

Total (€)

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a
la vora

9,200

7,13

65,60

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant

3,680

38,71

142,45

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

5,520

13,49

74,46

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5
km

4,784

4,82

23,06

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,784

9,48

45,35

Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada

46,000

1,67

76,82

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

92,000

1,57

144,44

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

12,000

0,80

9,60

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

46,000

4,18

192,28

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

3,000

3,54

10,62

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

3,000

18,30

54,90

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

46,000

0,18

8,28

Subministrament i instal·lació de lluminària lineal de
LED's, de potència 5 W/m i lluminària 1200 lm,
instal·lada dins perfileria tipus U d'alumini fixada al
suport amb cargols autoroscants, inclòs difusor de
plàstic i p.p. de connexió a la línia de subministrament
elèctric, amb transformador i demés accessoris
necessaris, provada i en funcionament.

3,000

175,00

525,00

8.1 EXCAVACIÓ
8.1.1 F2225121

8.1.2 F2285M00

8.1.3 F228530F

8.1.4 F2R45035

8.1.5 F2RA7LP1

m3

m3

m3

m3

8.2 INSTAL·LACIÓ
8.2.1 FG22RG1K

8.2.2 FG312154

8.2.3 FG312132

8.2.4 FG380907

8.2.5 FG380707

8.2.6 FGD1222E

8.2.7 FDGZU010

8.2.8 08.02.01

m

m

m

m

m

u

m

ut

Total pressupost parcial nº 8 ENLLUMENAT PÚBLIC :

1.372,86

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL. COMTES D'EMPÚRIES I EL CARRER MIG…
Pressupost parcial nº 9 MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS
Num.

Codi

9.1 09.01

9.2 09.02

9.3 FBBZ1110b

9.4 FBB11251b

Ut

Denominació

ut

ut

m

u
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Quantitat

Preu (€)

Total (€)

Subministrament i muntatge d'element de mobiliari
urbà per a banc / jardinera / paparera, de dimensions
en planta 180x54 cm, format per un banc de lames de
fusta IPE de 120 cm de longitud (3 lames al seient i 2
lames al respatller), sobre estructura de planxa d'acer
corten, amb una paperera en un extrem de 45x30 cm i
45 cm d'alçada i una jardinera de secció 54x30 cm i
110 cm d'alçada, rematada en tot el perímetre amb la
planxa plegada per tal de facilitar la instal·lació d'una
tira de LED, valorada al capítol d'Enllumenat Públic,
fixada sobre al paviment amb fixacions mecàniques,
inclòs porta de registre per connexió de la instal·lació
elèctrica, totalment muntat.

3,000

1.485,00

4.455,00

Folrat d'armari de TF amb planxa d'acer corten de 2
mm de gruix, de dimensions aproximades 50x20x70
cm, amb porta practicable frontal amb pany JYS i
frontisses, totalment acabat.

1,000

342,00

342,00

Col·locació de suport rectangular de tub
galvanitzat existent, col·locat a terra clavat.

1,000

2,53

2,53

1,000

2,31

2,31

d'acer

Col·locació de placa amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat, circular, de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, existent, fixada mecànicament
sobre suport.

Total pressupost parcial nº 9 MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS :

4.801,84

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL. COMTES D'EMPÚRIES I EL CARRER MIG…
Pressupost parcial nº 10 SEGURETAT I SALUT
Num.

Codi

Ut

Denominació

Pàgina 14

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

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

4,000

5,93

23,72

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

4,000

5,99

23,96

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

4,000

18,94

75,76

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

4,000

0,71

2,84

Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

4,000

1,39

5,56

Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

2,000

21,20

42,40

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

4,000

22,01

88,04

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

250,000

1,53

382,50

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

40,000

5,60

224,00

10.1 PROTECCIONS INDIVIDUALS
10.1.1 H1411111

10.1.2 H1421110

10.1.3 H1432012

10.1.4 H1441201

10.1.5 H1451110

10.1.6 H145K153

10.1.7 H1462242

u

u

u

u

u

u

u

10.2 PROTECCIONS COL·LECTIVES
10.2.1 H152U000

10.2.2 HBC1KJ00

m

m

10.2.3 HBB20005

u

Senyal manual per a senyalista

1,000

11,87

11,87

10.2.4 HBBA1511

u

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

2,000

19,77

39,54

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

12,000

12,88

154,56

15,000

6,06

90,90

122,67

10.3 MÀ D'OBRA DE SEGURETAT
10.3.1 H15Z1001

h

10.3.2 H15Z2011

h

Senyaler

10.3.3 H16F1003

u

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones

3,000

40,89

Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i
Salut

3,000

6,83

10.3.4 H16F1005

u

Total pressupost parcial nº 10 SEGURETAT I SALUT :

20,49
1.308,81

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL. COMTES D'EMPÚRIES I EL CARRER MIG…
Pressupost parcial nº 11 CONTROL DE QUALITAT
Num.

Codi

11.1 J03DA209

11.2 J03D8208

11.3 JDV7H90F

Ut

Denominació

u

u

u

Pàgina 15

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

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

1,000

117,20

117,20

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

3,000

62,53

187,59

Jornada per a execució de les proves finals de
funcionament d'una xarxa de sanejament, segons
PPTGTSP 1986

1,000

661,59

Total pressupost parcial nº 11 CONTROL DE QUALITAT :

661,59
966,38

Import (€)

Pressupost d'execució material
1 ENDERROCS
2 MOVIMENTS DE TERRES
3 PAVIMENTS
4 SANEJAMENT
4.1.- RESIDUALS
4.1.1.- EXCAVACIÓ
4.1.2.- COL·LECTORS
4.1.3.- OBRA CIVIL
4.2.- PLUVIALS
4.2.1.- EXCAVACIÓ
4.2.2.- COL·LECTORS
4.2.3.- OBRA CIVIL
5 AIGUA
5.1.- EXCAVACIÓ
5.2.- CANONADA I PECES ESPECIALS
5.3.- ESCOMESES
5.4.- SEGURETAT I SALUT
5.5.- OBRA CIVIL
6 ELECTRICITAT
6.1.- EXCAVACIONS
6.2.- OBRA CIVIL
6.3.- TREBALLS COMPANYIA
7 TELECOMUNICACIONS
7.1.- EXCAVACIÓ
7.2.- CANALITZACIONS
7.3.- OBRA CIVIL
8 ENLLUMENAT PÚBLIC
8.1.- EXCAVACIÓ
8.2.- INSTAL·LACIÓ
9 MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS
10 SEGURETAT I SALUT
10.1.- PROTECCIONS INDIVIDUALS
10.2.- PROTECCIONS COL·LECTIVES
10.3.- MÀ D'OBRA DE SEGURETAT
11 CONTROL DE QUALITAT

3.021,38
3.888,73
19.094,81
10.221,47
5.308,79
3.180,52
1.143,84
984,43
4.912,68
2.614,59
1.197,17
1.100,92
8.585,60
2.282,60
3.857,47
1.843,70
90,78
511,05
31.945,54
2.087,42
10.136,08
19.722,04
6.435,74
794,45
1.557,08
4.084,21
1.372,86
350,92
1.021,94
4.801,84
1.308,81
262,28
657,91
388,62
966,38
Total .........:

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de NORANTA-U MIL SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS.
BELLCAIRE D'EMPORDÀ, JULIOL de 2016
ARQUITECTE TÈCNIC

PERE SOLÉS PUIG

91.643,16

RESUM DEL PRESSUPOST

Projecte: PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL. COMTES D'EMPÚRIES I EL CARRER MIGDIA

Capítol
1
2
3
4

Import

ENDERROCS .................................................................................................…
MOVIMENTS DE TERRES .......................................................................................…
PAVIMENTS .................................................................................................…
SANEJAMENT
4.1 RESIDUALS
4.1.1 EXCAVACIÓ .........................................................................................…
4.1.2 COL·LECTORS .......................................................................................…
4.1.3 OBRA CIVIL ........................................................................................…
Total 4.1 RESIDUALS ..........:
4.2 PLUVIALS
4.2.1 EXCAVACIÓ .........................................................................................…
4.2.2 COL·LECTORS .......................................................................................…
4.2.3 OBRA CIVIL ........................................................................................…
Total 4.2 PLUVIALS ..........:

3.021,38
3.888,73
19.094,81

Total 4 SANEJAMENT ..........:

10.221,47

5 AIGUA
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

3.180,52
1.143,84
984,43
5.308,79
2.614,59
1.197,17
1.100,92
4.912,68

EXCAVACIÓ ...........................................................................................…
CANONADA I PECES ESPECIALS ..........................................................................…
ESCOMESES ...........................................................................................…
SEGURETAT I SALUT ...................................................................................…
OBRA CIVIL ..........................................................................................…

Total 5 AIGUA ..........:
6 ELECTRICITAT
6.1 EXCAVACIONS .........................................................................................…
6.2 OBRA CIVIL ..........................................................................................…
6.3 TREBALLS COMPANYIA ..................................................................................…

2.282,60
3.857,47
1.843,70
90,78
511,05
8.585,60
2.087,42
10.136,08
19.722,04

Total 6 ELECTRICITAT ..........:
7 TELECOMUNICACIONS
7.1 EXCAVACIÓ ...........................................................................................…
7.2 CANALITZACIONS ......................................................................................…
7.3 OBRA CIVIL ..........................................................................................…

31.945,54

Total 7 TELECOMUNICACIONS ..........:
8 ENLLUMENAT PÚBLIC
8.1 EXCAVACIÓ ...........................................................................................…
8.2 INSTAL·LACIÓ ........................................................................................…

6.435,74

Total 8 ENLLUMENAT PÚBLIC ..........:
9 MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS ..............................................................................…
10 SEGURETAT I SALUT
10.1 PROTECCIONS INDIVIDUALS ............................................................................…
10.2 PROTECCIONS COL·LECTIVES ...........................................................................…
10.3 MÀ D'OBRA DE SEGURETAT .............................................................................…

1.372,86
4.801,84

Total 10 SEGURETAT I SALUT ..........:
11 CONTROL DE QUALITAT ......................................................................................…

1.308,81
966,38

Pressupost d'execució material
13% de despeses generals
6% de benefici industrial

794,45
1.557,08
4.084,21

350,92
1.021,94

262,28
657,91
388,62

91.643,16
11.913,61
5.498,59

Suma
21% IVA

109.055,36
22.901,63

Pressupost d'execució per contracta

131.956,99

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT
NORANTA-NOU CÈNTIMS.
BELLCAIRE D'EMPORDÀ, JULIOL de 2016
ARQUITECTE TÈCNIC

PERE SOLÉS PUIG

TRENTA-U MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Annex de justificació de preus
Nº

Codi

Ut

Descripció

Total

1 ENDERROCS
1.1 F2194JF5

m2

C1105A00
C1315020

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
0,072 h
0,020 h

Retroexcavadora amb martell trencador
Retroexcavadora mitjana

68,310
60,380

Preu total per m2 ..................................................
1.2 F2191306

m

C1105A00
C1315020

6,13

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de pedres sobre camió o contenidor i transport a magatzem municipal de l'Ajuntament.
0,040 h
0,020 h

Retroexcavadora amb martell trencador
Retroexcavadora mitjana

68,310
60,380

Preu total per m ..................................................
1.3 F2194XC5

m2

C1105A00
C1311120

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
0,048 h
0,004 h

m2

C1105A00
C1315020

Retroexcavadora amb martell trencador
Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW

68,310
56,030

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió
0,066 h
0,024 h

u

A0150000
C1503300
C2001000
CZ112000
A%AUX001

Retroexcavadora amb martell trencador
Retroexcavadora mitjana

68,310
60,380

Retirada de senyalització vertical de trànsit, enderroc de dau de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
0,055
0,200
0,150
0,150
1,500

m

C1105A00
C1315020

h
h
h
h
%

Manobre especialista
Camió grua 3t
Martell trenc.man.
Grup electrògen de 20-30kVA
Despeses auxiliars mà d'obra

17,260
43,580
3,590
8,390
0,950

Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió
0,042 h
0,022 h

m3

C1501700

Retroexcavadora amb martell trencador
Retroexcavadora mitjana

68,310
60,380

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 10 km
0,107 h

B2RA73G1

m3

2,87
1,33
4,20

Camió transp.7 t

32,300

Preu total per m3 ..................................................
1.8 F2RA73G1

0,95
8,72
0,54
1,26
0,01
11,48

Preu total per m ..................................................
1.7 F2R54235

4,51
1,45
5,96

Preu total per u ..................................................
1.6 F2193J06

3,28
0,22
3,50

Preu total per m2 ..................................................
1.5 F21QQB01b

2,73
1,21
3,94

Preu total per m2 ..................................................
1.4 F2194AF5

4,92
1,21

3,46
3,46

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
1,000 t

Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008),residus barrej.
inerts,1,0t/m3,LER 170107
Preu total per m3 ..................................................

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL. COMTES D'EMPÚRIES I EL CARRER MIGDIA

23,670

23,67
23,67
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Annex de justificació de preus
Nº

Codi

Ut

Descripció

Total

2 MOVIMENTS DE TERRES
2.1 F221C420

m3

A0140000
C1311120

Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans mecànics
0,014 h
0,100 h

Manobre
Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW

16,580
56,030

Preu total per m3 ..................................................
2.2 F227T00F

m2

C1331100
C13350C0

5,83

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
0,010 h
0,011 h

Motoanivelladora petita
Corró vibratori autopropulsat,12-14t

56,950
66,200

m3

A0140000
B0111000
B0372000
C1331100
C13350C0
C1502E00

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
0,018
0,050
1,150
0,035
0,040
0,025

h
m3
m3
h
h
h

Manobre
Aigua
Tot-u art.
Motoanivelladora petita
Corró vibratori autopropulsat,12-14t
Camió cisterna 8m3

16,580
1,160
20,480
56,950
66,200
42,600

Preu total per m3 ..................................................
2.4 F2R35035

m3

C1501700

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
0,090 h

B2RA7LP1

m3

0,30
0,06
23,55
1,99
2,65
1,07
29,62

Camió transp.7 t

32,300

Preu total per m3 ..................................................
2.5 F2RA7LP1

0,57
0,73
1,30

Preu total per m2 ..................................................
2.3 F921201J

0,23
5,60

2,91
2,91

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
1,000 m3

Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008),residus terra
inerts,1,6t/m3,LER 170504
Preu total per m3 ..................................................

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL. COMTES D'EMPÚRIES I EL CARRER MIGDIA

9,480

9,48
9,48
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Annex de justificació de preus
Nº

Codi

Ut

Descripció

Total

3 PAVIMENTS
3.1 F961G67Ab

m

A012N000
A0140000
B064500C
B9B11200b
A%AUX001

Vorada recta de pedra calcària escairada, tipus St. Vicens a tall de serra, de 15x6 cm, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
0,090
0,189
0,094
2,500
1,500

h
h
m3
u
%

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment
Pedra calcària 40x15x6 cm
Despeses auxiliars mà d'obra

18,660
16,580
61,400
5,550
4,810

Preu total per m ..................................................
3.2 F961G67Ac

m

A012N000
A0140000
B9B11200c
B064500C
A%AUX001

24,53

Vorada recta de pedra calcària escairada, tipus St. Vicens a tall de serra, de 3x6 cm, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
0,090
0,189
2,500
0,094
1,500

h
h
u
m3
%

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Pedra calcària 40x3x6 cm
Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment
Despeses auxiliars mà d'obra

18,660
16,580
1,200
61,400
4,810

m3

A012N000
A0140000
A0150000
B064300B
C1505120
C2005000
A%AUX001

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
0,058
0,174
0,058
1,050
0,160
0,160
1,500

h
h
h
m3
h
h
%

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Manobre especialista
Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment
Dúmper 1,5t,hidràulic
Regle vibratori
Despeses auxiliars mà d'obra

18,660
16,580
17,260
63,000
25,310
4,860
4,960

Preu total per m3 ..................................................
3.4 F9B3UA60

m2

0,289
0,144
1,020
0,030

A%AUX001

1,500 %

76,01

h
h
m2
m3

Oficial 1a
Manobre
Paviment pedra calcària,serrada,gra petit,g=60mm
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,formigonera 165l
Despeses auxiliars mà d'obra

18,660
16,580
99,030
67,500
7,780

Preu total per m2 ..................................................
m2

A012N000
A0140000
B0512401
B065760B
B0818120
C2005000
A%AUX001

A0124000
A0134000
B0A14200
B0B34153

0,12

Paviment de formigó HA-25/B/12/IIa de color ocre, igual a l'existent a la Plaça Comtes d'Empúries, de 15 cm de
gruix, de consistència tova, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat amb transport interior manual, estesa i
vibratge manual, remolinat manual.
0,022
0,111
0,002
0,160
2,000
0,023
1,500

m2

5,39
2,39
101,01
2,03

110,94

h
h
t
m3
kg
h
%

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Formigó HA-25/B/10/IIa,>=275kg/m3 ciment
Colorant en pols p/form.
Regle vibratori
Despeses auxiliars mà d'obra

18,660
16,580
105,750
72,150
3,120
4,860
2,250

Preu total per m2 ..................................................
3.6 F9Z4A615

1,08
2,88
1,00
66,15
4,05
0,78
0,07

Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, tipus St. Vicens acabat deixat de serra, de 60 mm de gruix, amb
format rectangular amb diferents mides (segons detall plànol) col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

A0121000
A0140000
B0G1UB03
D0701641

3.5 F9G4F6B1b

1,68
3,13
3,00
5,77
0,07
13,65

Preu total per m ..................................................
3.3 F9365H51

1,68
3,13
5,77
13,88
0,07

0,41
1,84
0,21
11,54
6,24
0,11
0,03
20,38

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
0,006
0,006
0,012
1,200

h
h
kg
m2

Oficial 1a ferrallista
Ajudant ferrallista
Filferro recuit,D=1,3mm
Malla el.b/corrug.ME 20x20cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T
Preu total per m2 ..................................................
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18,660
17,460
1,090
1,330

0,11
0,10
0,01
1,60
1,82
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Nº

Codi

Ut

Descripció

Total

4 SANEJAMENT
4.1 RESIDUALS
4.1.1 EXCAVACIÓ
4.1.1.1 F9Z1U010

m

A0150000
C170H000
A%AUX001

Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant
0,036 h
0,100 h
2,500 %

Manobre especialista
Màquina tallajunts
Despeses auxiliars mà d'obra

17,260
10,610
0,620

Preu total per m ..................................................
4.1.1.2 F2194XA5

m2

C1105A00
C1315020

1,70

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
0,080 h
0,023 h

Retroexcavadora amb martell trencador
Retroexcavadora mitjana

68,310
60,380

Preu total per m2 ..................................................
4.1.1.3 F2225121

m3

A0140000
C1315020
A%AUX001

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora
mitjana i amb les terres deixades a la vora
0,029 h
0,110 h
1,500 %

m3

A0150000
B0311500
C1315020
C133A0K0
A%AUX001

Manobre
Retroexcavadora mitjana
Despeses auxiliars mà d'obra

16,580
60,380
0,480

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant
0,072
1,800
0,050
0,200
1,500

m3

A0150000
C1315020
C133A0K0
A%AUX001

h
t
h
h
%

Manobre especialista
Sorra pedra calc. 0-3,5 mm
Retroexcavadora mitjana
Picó vibrant,plac.60cm
Despeses auxiliars mà d'obra

17,260
18,170
60,380
8,610
1,240

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
0,253
0,050
0,700
1,500

m3

C1311120
C1501700

h
h
h
%

Manobre especialista
Retroexcavadora mitjana
Picó vibrant,plac.60cm
Despeses auxiliars mà d'obra

17,260
60,380
8,610
4,370

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
0,034 h
0,090 h

m3

B2RA7LP1

Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW
Camió transp.7 t

56,030
32,300

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
1,000 m3

m3

C1311110
C1501700

Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008),residus terra
inerts,1,6t/m3,LER 170504

9,480

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
0,015 h
0,107 h

B2RA73G1

m3

9,48
9,48

Pala carregadora s/,petita,s/,pneumàtics 67kW
Camió transp.7 t

46,240
32,300

Preu total per m3 ..................................................
4.1.1.9 F2RA73G1

1,91
2,91
4,82

Preu total per m3 ..................................................
4.1.1.8 F2R64235

4,37
3,02
6,03
0,07
13,49

Preu total per m3 ..................................................
4.1.1.7 F2RA7LP1

1,24
32,71
3,02
1,72
0,02
38,71

Preu total per m3 ..................................................
4.1.1.6 F2R45035

0,48
6,64
0,01
7,13

Preu total per m3 ..................................................
4.1.1.5 F228530F

5,46
1,39
6,85

Preu total per m3 ..................................................
4.1.1.4 F2285M00

0,62
1,06
0,02

0,69
3,46
4,15

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
1,000 t

Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008),residus barrej.
inerts,1,0t/m3,LER 170107
Preu total per m3 ..................................................

23,670

23,67
23,67

4.1.2 COL·LECTORS
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Nº

Codi

Ut

Descripció

Total

4.1.2.1 FD7JJ186

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

A012M000
A013M000
BD7JJ180

0,076 h
0,076 h
1,020 m

A%AUX001

1,500 %

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,DN=315mm,SN8kN/m2,UNE-EN
13476-3
Despeses auxiliars mà d'obra

19,280
17,460
11,100
2,800

Preu total per m ..................................................
4.1.2.2 FD7JC186

m

1,47
1,33
11,32
0,04
14,16

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

A012M000
A013M000
BD7JC180

0,051 h
0,051 h
1,020 m

A%AUX001

1,500 %

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,DN=160mm,SN8kN/m2,UNE-EN
13476-3
Despeses auxiliars mà d'obra

19,280
17,460
3,180
1,870

Preu total per m ..................................................

0,98
0,89
3,24
0,03
5,14

4.1.3 OBRA CIVIL
4.1.3.1 FDB27449

u

A012N000
A0140000
B064300C
A%AUX001

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,1x1,1 m per a tub de diàmetre
315 mm
0,119
0,119
0,410
1,500

h
h
m3
%

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Despeses auxiliars mà d'obra

18,660
16,580
63,000
4,190

30,08

Preu total per u ..................................................
4.1.3.2 FDD2A528

m

A012N000
A0140000
B0111000
B0512401
B0F1D2A1
D0701821

Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
1,804
1,804
0,008
0,020
151,980
0,225

A%AUX001

h
h
m3
t
u
m3

1,500 %

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Aigua
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.,380kg/m3
ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra,formigonera 165l
Despeses auxiliars mà d'obra

18,660
16,580
1,160
105,750
0,200
79,020
63,570

Preu total per m ..................................................
4.1.3.3 FDD1A528

m

A012N000
A0140000
B0111000
B0512401
B0F1D2A1
D0701821

h
h
m3
t
u
m3

1,500 %

u

A012N000
A0140000
B0710150
BDKZHEC0
A%AUX001

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Aigua
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.,380kg/m3
ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra,formigonera 165l
Despeses auxiliars mà d'obra

18,660
16,580
1,160
105,750
0,200
79,020
59,090

A012N000
A0140000
B0710250
BDDZ6DD0
A%AUX001

0,89

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
0,145
0,145
0,005
1,000
1,500

u

31,29
27,80
0,01
1,69
23,99
13,91

99,58

h
h
t
u
%

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2
Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 500x500mm,C250
Despeses auxiliars mà d'obra

18,660
16,580
36,810
49,210
5,110

Preu total per u ..................................................
4.1.3.5 FDDZ6DD4

0,95
114,83

Preu total per m ..................................................
4.1.3.4 FDKZHEC4

33,66
29,91
0,01
2,12
30,40
17,78

Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
1,677
1,677
0,006
0,016
119,952
0,176

A%AUX001

2,22
1,97
25,83
0,06

2,71
2,40
0,18
49,21
0,08
54,58

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
0,149
0,149
0,036
1,000
1,500

h
h
t
u
%

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2
Bastiment circ.,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,abatib+tanca,pas D=600mm,D400
Despeses auxiliars mà d'obra
Preu total per u ..................................................
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18,660
16,580
33,680
114,260
5,250

2,78
2,47
1,21
114,26
0,08
120,80
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Codi

4.1.3.6 FDDZS005

Ut

Descripció

Total

u

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A012N000
A0140000
BDDZV001
D0701641

0,109
0,109
1,000
0,009

h
h
u
m3

A%AUX001

1,500 %

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250mm
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,formigonera 165l
Despeses auxiliars mà d'obra

18,660
16,580
3,780
67,500
3,840

Preu total per u ..................................................
4.1.3.7 F9J13V40

m2

A0150000
B05524D0
C1702D00

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1d, amb dotació 1 kg/m2
0,001 h
1,000 kg
0,003 h

t

A012N000
A0140000
B9H22290
C13350C0
C1709B00
C170D0A0
A%AUX001

0,06
8,29

Manobre especialista
Emul.bitum.catiònica ECR-1d
Camió cisterna p/reg asf.

17,260
0,270
28,420

Preu total per m2 ..................................................
4.1.3.8 F9H22294

2,03
1,81
3,78
0,61

0,02
0,27
0,09
0,38

Paviment de mescla bituminosa en fred de composició densa DF-12 amb granulat calcari i emulsió bituminosa,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
0,007
0,031
1,000
0,012
0,010
0,012
1,500

h
h
t
h
h
h
%

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Mescla bitum.fred DF-12,granulat calcari,emul.bitum.
Corró vibratori autopropulsat,12-14t
Estenedora p/paviment mescla bitum.
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic
Despeses auxiliars mà d'obra

18,660
16,580
41,220
66,200
53,990
60,520
0,640

Preu total per t ..................................................

0,13
0,51
41,22
0,79
0,54
0,73
0,01
43,93

4.2 PLUVIALS
4.2.1 EXCAVACIÓ
4.2.1.1 F2225121

m3

A0140000
C1315020
A%AUX001

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora
mitjana i amb les terres deixades a la vora
0,029 h
0,110 h
1,500 %

Manobre
Retroexcavadora mitjana
Despeses auxiliars mà d'obra

16,580
60,380
0,480

Preu total per m3 ..................................................
4.2.1.2 F2285M00

m3

A0150000
B0311500
C1315020
C133A0K0
A%AUX001

7,13

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant
0,072
1,800
0,050
0,200
1,500

h
t
h
h
%

Manobre especialista
Sorra pedra calc. 0-3,5 mm
Retroexcavadora mitjana
Picó vibrant,plac.60cm
Despeses auxiliars mà d'obra

17,260
18,170
60,380
8,610
1,240

Preu total per m3 ..................................................
4.2.1.3 F228530F

m3

A0150000
C1315020
C133A0K0
A%AUX001

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
0,253
0,050
0,700
1,500

m3

C1311120
C1501700

h
h
h
%

Manobre especialista
Retroexcavadora mitjana
Picó vibrant,plac.60cm
Despeses auxiliars mà d'obra

17,260
60,380
8,610
4,370

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
0,034 h
0,090 h

B2RA7LP1

m3

4,37
3,02
6,03
0,07
13,49

Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW
Camió transp.7 t

56,030
32,300

Preu total per m3 ..................................................
4.2.1.5 F2RA7LP1

1,24
32,71
3,02
1,72
0,02
38,71

Preu total per m3 ..................................................
4.2.1.4 F2R45035

0,48
6,64
0,01

1,91
2,91
4,82

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
1,000 m3

Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008),residus terra
inerts,1,6t/m3,LER 170504
Preu total per m3 ..................................................

9,480

9,48
9,48

4.2.2 COL·LECTORS
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Nº

Codi

Ut

Descripció

Total

4.2.2.1 FD7JJ186

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

A012M000
A013M000
BD7JJ180

0,076 h
0,076 h
1,020 m

A%AUX001

1,500 %

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,DN=315mm,SN8kN/m2,UNE-EN
13476-3
Despeses auxiliars mà d'obra

19,280
17,460
11,100
2,800

Preu total per m ..................................................
4.2.2.2 FD7JE186

m

0,052 h
0,051 h
1,020 m

A%AUX001

1,500 %

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,DN=200mm,SN8kN/m2,UNE-EN
13476-3
Despeses auxiliars mà d'obra

19,280
17,460
4,500
1,890

Preu total per m ..................................................
m

0,04
14,16

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

A012M000
A013M000
BD7JE180

4.2.2.3 FD7JC186

1,47
1,33
11,32

1,00
0,89
4,59
0,03
6,51

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

A012M000
A013M000
BD7JC180

0,051 h
0,051 h
1,020 m

A%AUX001

1,500 %

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,DN=160mm,SN8kN/m2,UNE-EN
13476-3
Despeses auxiliars mà d'obra

19,280
17,460
3,180
1,870

Preu total per m ..................................................

0,98
0,89
3,24
0,03
5,14

4.2.3 OBRA CIVIL
4.2.3.1 FDB27449

u

A012N000
A0140000
B064300C
A%AUX001

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,1x1,1 m per a tub de diàmetre
315 mm
0,119
0,119
0,410
1,500

h
h
m3
%

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Despeses auxiliars mà d'obra

18,660
16,580
63,000
4,190

30,08

Preu total per u ..................................................
4.2.3.2 FDD2A528

m

A012N000
A0140000
B0111000
B0512401
B0F1D2A1
D0701821

Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
1,804
1,804
0,008
0,020
151,980
0,225

A%AUX001

h
h
m3
t
u
m3

1,500 %

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Aigua
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.,380kg/m3
ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra,formigonera 165l
Despeses auxiliars mà d'obra

18,660
16,580
1,160
105,750
0,200
79,020
63,570

Preu total per m ..................................................
4.2.3.3 FDKZHEC4

u

A012N000
A0140000
B0710150
BDKZHEC0
A%AUX001

0,95

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
0,145
0,145
0,005
1,000
1,500

u

33,66
29,91
0,01
2,12
30,40
17,78

114,83

h
h
t
u
%

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2
Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 500x500mm,C250
Despeses auxiliars mà d'obra

18,660
16,580
36,810
49,210
5,110

Preu total per u ..................................................
4.2.3.4 FDDZS005

2,22
1,97
25,83
0,06

2,71
2,40
0,18
49,21
0,08
54,58

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A012N000
A0140000
BDDZV001
D0701641

0,109
0,109
1,000
0,009

h
h
u
m3

A%AUX001

1,500 %

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250mm
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,formigonera 165l
Despeses auxiliars mà d'obra
Preu total per u ..................................................
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Codi

4.2.3.5 FDK282CAb

Ut

Descripció

u

Embornal de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

A0122000
A0140000
B064300C
B0F1K2A1
D0701461

0,902
0,451
0,040
36,000
0,052

A%AUX001

Total

h
h
m3
u
m3

1,500 %

Oficial 1a paleta
Manobre
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Maó calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.,200kg/m3
ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra,formigonera 165l
Despeses auxiliars mà d'obra

18,660
16,580
63,000
0,210
64,510

16,83
7,48
2,52
7,56
3,35

24,310

0,36

Preu total per u ..................................................
4.2.3.6 FD5Z3CC4b
A012N000
A0140000
B0710250
BD5Z3CC0b
A%AUX001

u

38,10

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 435x420x37 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 7 dm2 de superfície d'absorció, col·locada amb morter, model D-12A de Fàbregas.
0,152
0,152
0,040
1,000
1,500

h
h
t
u
%

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2
Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.,435x420x37mm,C250,sup.absor.=7dm2
Despeses auxiliars mà d'obra
Preu total per u ..................................................
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16,580
33,680
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2,84
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1,35
45,00
0,08
51,79
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Nº

Codi

Ut

Descripció

Total

5 AIGUA
5.1 EXCAVACIÓ
5.1.1 F2225121

m3

A0140000
C1315020
A%AUX001

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora
mitjana i amb les terres deixades a la vora
0,029 h
0,110 h
1,500 %

Manobre
Retroexcavadora mitjana
Despeses auxiliars mà d'obra

16,580
60,380
0,480

Preu total per m3 ..................................................
5.1.2 F2285M00

m3

A0150000
B0311500
C1315020
C133A0K0
A%AUX001

7,13

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant
0,072
1,800
0,050
0,200
1,500

h
t
h
h
%

Manobre especialista
Sorra pedra calc. 0-3,5 mm
Retroexcavadora mitjana
Picó vibrant,plac.60cm
Despeses auxiliars mà d'obra

17,260
18,170
60,380
8,610
1,240

m3

A0150000
C1315020
C133A0K0
A%AUX001

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
0,253
0,050
0,700
1,500

h
h
h
%

Manobre especialista
Retroexcavadora mitjana
Picó vibrant,plac.60cm
Despeses auxiliars mà d'obra

17,260
60,380
8,610
4,370

Preu total per m3 ..................................................
5.1.4 F2R45035

m3

C1311120
C1501700

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
0,034 h
0,090 h

m3

B2RA7LP1

4,37
3,02
6,03
0,07
13,49

Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW
Camió transp.7 t

56,030
32,300

Preu total per m3 ..................................................
5.1.5 F2RA7LP1

1,24
32,71
3,02
1,72
0,02
38,71

Preu total per m3 ..................................................
5.1.3 F228530F

0,48
6,64
0,01

1,91
2,91
4,82

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
1,000 m3

Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008),residus terra
inerts,1,6t/m3,LER 170504

9,480

Preu total per m3 ..................................................

9,48
9,48

5.2 CANONADA I PECES ESPECIALS
5.2.1 FFB1F425

m

A012M000
A013M000
BFB1F400
BFWB1F42
BFYB1F42
A%AUX001

Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
0,118
0,118
1,020
0,110
1,000
1,500

h
h
m
u
u
%

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Tub PE 100,DN=125mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2
Accessori p/tubs PEAD DN=125mm, plàst.,10bar,p/soldar
Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=125mm,10bar,soldat
Despeses auxiliars mà d'obra
Preu total per m ..................................................

5.2.2 05.02.02

ut

Preu total arrodonit per ut ..................................................
ut

Preu total arrodonit per ut ..................................................
ut

Preu total arrodonit per ut ..................................................
ut

48,990
48,99

60,860
60,86

Reducció electrosoldada DN.125/075, instal·lada sobre canonada de polietilè PN.10.
Sense descomposició

5.2.5 05.02.05

19,13

Brida unió electrosoldada DN.075, instal·lada sobre canonada de polietilè PN.10.
Sense descomposició

5.2.4 05.02.04

2,28
2,06
6,52
7,47
0,73
0,07

Brida unió universal DN.060, instal·lada sobre canonada de fibrociment PN.15.
Sense descomposició

5.2.3 05.02.03

19,280
17,460
6,390
67,900
0,730
4,340

51,310
51,31

Derivació en T electrosoldada DN.125/125, instal·lada sobre canonada de polietilè PN.10.
Sense descomposició
Preu total arrodonit per ut ..................................................
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Nº

Codi

5.2.6 05.02.06

Ut

Descripció

Total

ut

Brida unió electrosoldada DN.125, instal·lada sobre canonada de polietilè PN.10.
Sense descomposició

123,990

Preu total arrodonit per ut ..................................................
5.2.7 05.02.07

ut

123,99

Vàlvula de comporta embridada per soterrar, DN.100, instal·lada sobre brida PN.16.
Sense descomposició

224,970
224,97

Preu total arrodonit per ut ..................................................
5.2.8 05.02.08

ut

Hidrant d'arqueta DN.100 amb brida i senyalització, instal·lat sobre brida PN.16, inclòs carret de reglatge en altura.
Sense descomposició

629,940

Preu total arrodonit per ut ..................................................
5.2.9 05.02.09

ut

629,94

Colze de 90º electrosoldat PE.125, instal3lat sobre canonada de polietilè PN.10.
Sense descomposició

70,180

Preu total arrodonit per ut ..................................................
5.2.10 05.02.10

ut

70,18

Vàlvula de comporta embridada per soterrar, DN.065, instal·lada sobre brida PN.16.
Sense descomposició

156,990

Preu total arrodonit per ut ..................................................

156,99

5.3 ESCOMESES
5.3.1 05.03.01

ut

Reposició d'escomesa existent fins a 32 mm, formada per collarí de presa, canonada, vàlvula de servei i enllaços de
connexió, completament acabada.
Sense descomposició

184,370

Preu total arrodonit per ut ..................................................

184,37

5.4 SEGURETAT I SALUT
5.4.1 05.04.01

pa

Partida d'abonament íntegre pel compliment de la noramtiva vigent en matèria de seguretat i salut laboral.
Sense descomposició

90,780

Preu total arrodonit per pa ..................................................

90,78

5.5 OBRA CIVIL
5.5.1 FDK282JAb

u

A0122000
A0140000
B064300C
B0F1K2A1
D0701461

Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix
de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en
volum 1:8, sobre solera de formigó de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.
1,624
0,812
0,080
75,000
0,112

A%AUX001

h
h
m3
u
m3

1,500 %

Oficial 1a paleta
Manobre
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Maó calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.,200kg/m3
ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra,formigonera 165l
Despeses auxiliars mà d'obra

18,660
16,580
63,000
0,210
64,510

30,30
13,46
5,04
15,75
7,23

43,760

0,66

Preu total arrodonit per u ..................................................
5.5.2 FDDZ9DD4b

u

A012N000
A0140000
B0710250
BDDZ9DD0
A%AUX001

72,44

Bastiment circular de fosa dúctil per a arqueta de registre i tapa recolzada i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
0,148
0,148
0,036
1,000
1,500

h
h
t
u
%

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2
Bastiment circ.,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,recolz+tanca,pas D=600mm,D400
Despeses auxiliars mà d'obra

18,660
16,580
33,680
87,750
5,210

Preu total arrodonit per u ..................................................
5.5.3 FDGZU010
A013M000
BDGZU010

m

2,76
2,45
1,21
87,75
0,08
94,25

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora
0,004 h
1,020 m

Ajudant muntador
Banda cont.plàstic,color,30cm
Preu total arrodonit per m ..................................................
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Nº

Codi

Ut

Descripció

Total

6 ELECTRICITAT
6.1 EXCAVACIONS
6.1.1 F9Z1U010

m

A0150000
C170H000
A%AUX001

Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant
0,036 h
0,100 h
2,500 %

Manobre especialista
Màquina tallajunts
Despeses auxiliars mà d'obra

17,260
10,610
0,620

1,70

Preu total arrodonit per m ..................................................
6.1.2 F2194XA5

m2

C1105A00
C1315020

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
0,080 h
0,023 h

Retroexcavadora amb martell trencador
Retroexcavadora mitjana

68,310
60,380

Preu total arrodonit per m2 ..................................................
6.1.3 F2225121

m3

A0140000
C1315020
A%AUX001

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora
mitjana i amb les terres deixades a la vora
0,029 h
0,110 h
1,500 %

m3

A0150000
C1315020
C133A0K0
A%AUX001

Manobre
Retroexcavadora mitjana
Despeses auxiliars mà d'obra

16,580
60,380
0,480

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
0,198
0,100
0,550
1,500

m3

C1311120
C1501700

h
h
h
%

Manobre especialista
Retroexcavadora mitjana
Picó vibrant,plac.60cm
Despeses auxiliars mà d'obra

17,260
60,380
8,610
3,420

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
0,034 h
0,090 h

m3

B2RA7LP1

Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW
Camió transp.7 t

56,030
32,300

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
1,000 m3

m3

C1311110
C1501700

Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008),residus terra
inerts,1,6t/m3,LER 170504

9,480

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
0,015 h
0,107 h

m3

B2RA73G1

9,48
9,48

Pala carregadora s/,petita,s/,pneumàtics 67kW
Camió transp.7 t

46,240
32,300

Preu total arrodonit per m3 ..................................................
6.1.8 F2RA73G1

1,91
2,91
4,82

Preu total arrodonit per m3 ..................................................
6.1.7 F2R64235

3,42
6,04
4,74
0,05
14,25

Preu total arrodonit per m3 ..................................................
6.1.6 F2RA7LP1

0,48
6,64
0,01
7,13

Preu total arrodonit per m3 ..................................................
6.1.5 F2R45035

5,46
1,39
6,85

Preu total arrodonit per m3 ..................................................
6.1.4 F228510F

0,62
1,06
0,02

0,69
3,46
4,15

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
1,000 t

Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008),residus barrej.
inerts,1,0t/m3,LER 170107

23,670

23,67
23,67

Preu total arrodonit per m3 ..................................................
6.2 OBRA CIVIL
6.2.1 FDG52657b
A0121000
A0140000
B064300C
BG22TP10
A%AUX001

m

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I
0,018
0,018
0,120
2,100
1,500

h
h
m3
m
%

Oficial 1a
Manobre
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,p/canal.soterrada
Despeses auxiliars mà d'obra
Preu total arrodonit per m ..................................................
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Nº

Codi

Ut

Descripció

6.2.2 FDG54677b

m

Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

A0121000
A0140000
B064300C
BG22TP10
A%AUX001

0,027
0,028
0,180
4,200
1,500

Total

h
h
m3
m
%

Oficial 1a
Manobre
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,p/canal.soterrada
Despeses auxiliars mà d'obra

18,660
16,580
63,000
3,490
0,960

Preu total arrodonit per m ..................................................
6.2.3 FDGZU010

m

A013M000
BDGZU010

26,97

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora
0,004 h
1,020 m

Ajudant muntador
Banda cont.plàstic,color,30cm

17,460
0,110

Preu total arrodonit per m ..................................................
6.2.4 F9365H11

m3

A012N000
A0140000
B064300B
C2005000
A%AUX001

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
0,054
0,162
1,050
0,150
1,500

m2

A0150000
B05524D0
C1702D00

h
h
m3
h
%

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment
Regle vibratori
Despeses auxiliars mà d'obra

18,660
16,580
63,000
4,860
3,700

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1d, amb dotació 1 kg/m2
0,001 h
1,000 kg
0,003 h

t

A012N000
A0140000
B9H22290
C13350C0
C1709B00
C170D0A0
A%AUX001

Manobre especialista
Emul.bitum.catiònica ECR-1d
Camió cisterna p/reg asf.

17,260
0,270
28,420

Paviment de mescla bituminosa en fred de composició densa DF-12 amb granulat calcari i emulsió bituminosa,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
0,007
0,031
1,000
0,012
0,010
0,012
1,500

pa

0,02
0,27
0,09
0,38

h
h
t
h
h
h
%

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Mescla bitum.fred DF-12,granulat calcari,emul.bitum.
Corró vibratori autopropulsat,12-14t
Estenedora p/paviment mescla bitum.
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic
Despeses auxiliars mà d'obra

18,660
16,580
41,220
66,200
53,990
60,520
0,640

Preu total arrodonit per t ..................................................
6.2.7 06.02.01

1,01
2,69
66,15
0,73
0,06
70,64

Preu total arrodonit per m2 ..................................................
6.2.6 F9H22294

0,07
0,11
0,18

Preu total arrodonit per m3 ..................................................
6.2.5 F9J13V40

0,50
0,46
11,34
14,66
0,01

0,13
0,51
41,22
0,79
0,54
0,73
0,01
43,93

Treballs necessaris per encastar les caixes de distribució urbana de companyia a les façanes dels habitatges,
consistents en enderroc de la paret de tancament, col·locació de CDU de companyia, reposició de la paret de
tancament en el perímetre de la CDU, repassos en el revestiment, acabat de pintura i p.p. de regata fins al
comptador de cada entitat, totalment acabat.
Sense descomposició
Preu total arrodonit per pa ..................................................

465,420
465,42

6.3 TREBALLS COMPANYIA
6.3.1 06.03.01

m

Tendido cable RZ 3x150 AL/80 ALM en pared normal
Sense descomposició
Preu total arrodonit per m ..................................................

6.3.2 06.03.02

ut

Preu total arrodonit per ut ..................................................
ut

Preu total arrodonit per ut ..................................................
ut

84,220
84,22

Cruce subt. RV 3x240/150 AL a RZ 3x150/80 ALM
Sense descomposició

6.3.4 06.03.04

15,17

Complemento por viento (palomilla o postecillo)
Sense descomposició

6.3.3 06.03.03

15,170

308,460
308,46

Arranque poste madera BT todo tipo de acera
Sense descomposició
Preu total arrodonit per ut ..................................................
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Annex de justificació de preus
Nº

Codi

6.3.5 06.03.05

Ut

Descripció

Total

ut

Arranque palomilla o postecillo
Sense descomposició
Preu total arrodonit per ut ..................................................

6.3.6 06.03.06

m

Preu total arrodonit per m ..................................................
m

Preu total arrodonit per m ..................................................
m

Preu total arrodonit per m ..................................................
ut

Preu total arrodonit per ut ..................................................
ut

Preu total arrodonit per ut ..................................................
m

Preu total arrodonit per m ..................................................
m

Preu total arrodonit per m ..................................................
m

Preu total arrodonit per m ..................................................
ut

Preu total arrodonit per ut ..................................................
ut

Preu total arrodonit per ut ..................................................
ut

Preu total arrodonit per ut ..................................................
ut

Preu total arrodonit per ut ..................................................
ut

5,420
5,42

13,500
13,50

17,080
17,08

187,510
187,51

107,200
107,20

35,730
35,73

Conexión cable con terminal 3x240-1x150 mm2
Sense descomposició

6.3.18 06.03.18

5,77

Conexión cable con terminal 4x50 mm2
Sense descomposició

6.3.17 06.03.17

5,770

Conex. pat cajas y armarios distribución LSBT
Sense descomposició

6.3.16 06.03.16

11,10

Caja de distribución en urbanizaciones LSBT
Sense descomposició

6.3.15 06.03.15

11,100

Tendido en tubular 1 c. 3x1x240-1x150
Sense descomposició

6.3.14 06.03.14

3,09

Tendido simple 1 c. 3x1x240-1x150
Sense descomposició

6.3.13 06.03.13

3,090

Tendido simple 1 c. 4x1x50
Sense descomposició

6.3.12 06.03.12

3,09

Compl. tet desconexión acometidas monofásicas red aérea
Sense descomposició

6.3.11 06.03.11

3,090

Compl. tet desconexión redes o derivación aérea
Sense descomposició

6.3.10 06.03.10

0,56

Arranque cable BT RZ 3x95-54,6 por apoyo
Sense descomposició

6.3.9 06.03.09

0,560

Arranque cable BT RZ 3x25-54,6 por apoyo
Sense descomposició

6.3.8 06.03.08

69,84

Arranque conductor BT AL 95 mm2 en apoyo
Sense descomposició

6.3.7 06.03.07

69,840

38,480
38,48

Conexión cable superior 3,5x25 mm2 s-terminal
Sense descomposició
Preu total arrodonit per ut ..................................................
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Annex de justificació de preus
Nº

Codi

6.3.19 06.03.19

Ut

Descripció

Total

ut

Suplemento zanja por emplame BT
Sense descomposició
Preu total arrodonit per ut ..................................................

6.3.20 06.03.20

ut

Preu total arrodonit per ut ..................................................
ut

Preu total arrodonit per ut ..................................................
ut

Preu total arrodonit per ut ..................................................
ut

Preu total arrodonit per ut ..................................................
ut

Preu total arrodonit per ut ..................................................
pa

Preu total arrodonit per pa ..................................................
ut

Preu total arrodonit per ut ..................................................
ut

Preu total arrodonit per ut ..................................................
ut

Preu total arrodonit per ut ..................................................
ut

Preu total arrodonit per ut ..................................................
ut

Preu total arrodonit per ut ..................................................
ut

109,55

130,500
130,50

20,940
20,94

92,280
92,28

3,790
3,79

5,170
5,17

Candado 25x5 armario e instala
Sense descomposició

6.3.31 06.03.31

109,550

Fusible cuchillas tamaño 2 135
Sense descomposició

6.3.30 06.03.30

16,95

Fusible cuchilla BT F Cu 2/125
Sense descomposició

6.3.29 06.03.29

16,950

Prueba rigidez cable subt. BT
Sense descomposició

6.3.28 06.03.28

19,35

Abrir o cerrar puentes en línea BT
Sense descomposició

6.3.27 06.03.27

19,350

Residuos: tratamiento de apoyos de madera creosotada
Sense descomposició

6.3.26 06.03.26

19,35

Entronque/material-empalme aislado BT 3x240-150 mm2
Sense descomposició

6.3.25 06.03.25

19,350

Entronque/material-empalme línea RZ 3x150/80Sense descomposició

6.3.24 06.03.24

322,15

Entronque/material-conexión línea 3x150/95 con RZ 3x150/80
Sense descomposició

6.3.23 06.03.23

322,150

Entronque/material-conexión línea 3x150/95 con RZ 3x95/54,6
Sense descomposició

6.3.22 06.03.22

97,40

Confec. plano as built para red subt. BT de más de 15 m
Sense descomposició

6.3.21 06.03.21

97,400

19,360
19,36

Supervisió obra
Sense descomposició
Preu total arrodonit per ut ..................................................
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Annex de justificació de preus
Nº

Codi

Ut

Descripció

Total

7 TELECOMUNICACIONS
7.1 EXCAVACIÓ
7.1.1 F9Z1U010

m

A0150000
C170H000
A%AUX001

Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant
0,036 h
0,100 h
2,500 %

Manobre especialista
Màquina tallajunts
Despeses auxiliars mà d'obra

17,260
10,610
0,620

1,70

Preu total arrodonit per m ..................................................
7.1.2 F2194XA5

m2

C1105A00
C1315020

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
0,080 h
0,023 h

Retroexcavadora amb martell trencador
Retroexcavadora mitjana

68,310
60,380

Preu total arrodonit per m2 ..................................................
7.1.3 F2225121

m3

A0140000
C1315020
A%AUX001

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora
mitjana i amb les terres deixades a la vora
0,029 h
0,110 h
1,500 %

m3

C1311110
C1501700

Manobre
Retroexcavadora mitjana
Despeses auxiliars mà d'obra

16,580
60,380
0,480

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
0,015 h
0,107 h

m3

B2RA73G1

0,48
6,64
0,01
7,13

Pala carregadora s/,petita,s/,pneumàtics 67kW
Camió transp.7 t

46,240
32,300

Preu total arrodonit per m3 ..................................................
7.1.8 F2RA73G1

5,46
1,39
6,85

Preu total arrodonit per m3 ..................................................
7.1.7 F2R64235

0,62
1,06
0,02

0,69
3,46
4,15

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
1,000 t

Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008),residus barrej.
inerts,1,0t/m3,LER 170107

23,670

Preu total arrodonit per m3 ..................................................

23,67
23,67

7.2 CANALITZACIONS
7.2.1 FDG31357b

m

A012N000
A0140000
B064300C
BG22RG10

Canalització amb tub de PVC corrugat de D=63 mm i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I
0,004
0,004
0,066
1,050

h
h
m3
m

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Tub corbable corrugat PVC,DN=80mm,6J,250N,p/canal.soterrada

18,660
16,580
63,000
1,260

Preu total arrodonit per m ..................................................
7.2.2 FDG32357b

m

A012N000
A0140000
B064300C
BG22RG10

Canalització amb dos tubs
HM-20/P/20/I
0,004
0,004
0,066
2,100

h
h
m3
m

de PVC corrugat de D=63 mm i dau de recobriment

5,62
de 30x20 cm amb formigó

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Tub corbable corrugat PVC,DN=80mm,6J,250N,p/canal.soterrada

18,660
16,580
63,000
1,260

Preu total arrodonit per m ..................................................
7.2.3 FDG34377b
A012N000
A0140000
B064300C
BG22RG10

m

0,07
0,07
4,16
1,32

0,07
0,07
4,16
2,65
6,95

Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D=63 mm i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I
0,005
0,005
0,099
4,200

h
h
m3
m

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Tub corbable corrugat PVC,DN=80mm,6J,250N,p/canal.soterrada
Preu total arrodonit per m ..................................................

18,660
16,580
63,000
1,260

0,09
0,08
6,24
5,29
11,70

7.3 OBRA CIVIL
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Nº

Codi

7.3.1 07.03.01

Ut

Descripció

ut

Formació de pedestal de formigó per armari de la instal·lació de telecomunicacions, de dimensions aproximades
80x25x30 cm, segons indicacions de la companyia, amb marc d'angle d'acer de 40x40x4 mm, de dimensions 50x20
cm.

A0121000
A0140000
B44Z5022
B064500B
A%AUX001

0,904
0,453
3,520
0,040
1,500

Total

h
h
kg
m3
%

Oficial 1a
Manobre
Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,tallat mida+galv.
Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment
Despeses auxiliars mà d'obra

18,660
16,580
1,500
61,400
24,380

Preu total arrodonit per ut ..................................................
7.3.2 FDK26E17

u

A012N000
A0140000
B064500B
BDK218ZJ
C1503000
A%AUX001

32,49

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
0,127
0,254
0,176
1,000
0,167
1,500

h
h
m3
u
h
%

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment
Pericó regist.form.pref.a/tapa,tp.HF-II,p/inst.telefon.
Camió grua
Despeses auxiliars mà d'obra

18,660
16,580
61,400
492,100
46,000
6,580

Preu total arrodonit per u ..................................................
7.3.3 FDK26J17

u

A012N000
A0140000
B064500B
BDK218ZP
C1503000
A%AUX001

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
0,100
0,180
0,059
1,000
0,167
1,500

u

A012N000
A0140000
B0710150
BDKZH9C0
A%AUX001

h
h
m3
u
h
%

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment
Pericó regist.form.pref.a/tapa,tp.MF-II,p/inst.telefon.
Camió grua
Despeses auxiliars mà d'obra

18,660
16,580
61,400
164,350
46,000
4,850

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
0,127
0,126
0,003
1,000
1,500

m2

A0150000
B05524D0
C1702D00

h
h
t
u
%

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2
Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 400x400mm,C250
Despeses auxiliars mà d'obra

18,660
16,580
36,810
35,530
4,460

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1d, amb dotació 1 kg/m2
0,001 h
1,000 kg
0,003 h

A012N000
A0140000
B9H22290
C13350C0
C1709B00
C170D0A0
A%AUX001

t

2,37
2,09
0,11
35,53
0,07
40,17

Manobre especialista
Emul.bitum.catiònica ECR-1d
Camió cisterna p/reg asf.

17,260
0,270
28,420

Preu total arrodonit per m2 ..................................................
7.3.6 F9H22294

1,87
2,98
3,62
164,35
7,68
0,07
180,57

Preu total arrodonit per u ..................................................
7.3.5 F9J13V40

2,37
4,21
10,81
492,10
7,68
0,10
517,27

Preu total arrodonit per u ..................................................
7.3.4 FDKZH9C4

16,87
7,51
5,28
2,46
0,37

0,02
0,27
0,09
0,38

Paviment de mescla bituminosa en fred de composició densa DF-12 amb granulat calcari i emulsió bituminosa,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
0,007
0,031
1,000
0,012
0,010
0,012
1,500

h
h
t
h
h
h
%

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Mescla bitum.fred DF-12,granulat calcari,emul.bitum.
Corró vibratori autopropulsat,12-14t
Estenedora p/paviment mescla bitum.
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic
Despeses auxiliars mà d'obra
Preu total arrodonit per t ..................................................
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Nº

Codi

Ut

Descripció

Total

8 ENLLUMENAT PÚBLIC
8.1 EXCAVACIÓ
8.1.1 F2225121

m3

A0140000
C1315020
A%AUX001

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora
mitjana i amb les terres deixades a la vora
0,029 h
0,110 h
1,500 %

Manobre
Retroexcavadora mitjana
Despeses auxiliars mà d'obra

16,580
60,380
0,480

Preu total arrodonit per m3 ..................................................
8.1.2 F2285M00

m3

A0150000
B0311500
C1315020
C133A0K0
A%AUX001

7,13

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant
0,072
1,800
0,050
0,200
1,500

h
t
h
h
%

Manobre especialista
Sorra pedra calc. 0-3,5 mm
Retroexcavadora mitjana
Picó vibrant,plac.60cm
Despeses auxiliars mà d'obra

17,260
18,170
60,380
8,610
1,240

m3

A0150000
C1315020
C133A0K0
A%AUX001

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
0,253
0,050
0,700
1,500

h
h
h
%

Manobre especialista
Retroexcavadora mitjana
Picó vibrant,plac.60cm
Despeses auxiliars mà d'obra

17,260
60,380
8,610
4,370

Preu total arrodonit per m3 ..................................................
8.1.4 F2R45035

m3

C1311120
C1501700

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
0,034 h
0,090 h

m3

B2RA7LP1

4,37
3,02
6,03
0,07
13,49

Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW
Camió transp.7 t

56,030
32,300

Preu total arrodonit per m3 ..................................................
8.1.5 F2RA7LP1

1,24
32,71
3,02
1,72
0,02
38,71

Preu total arrodonit per m3 ..................................................
8.1.3 F228530F

0,48
6,64
0,01

1,91
2,91
4,82

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
1,000 m3

Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008),residus terra
inerts,1,6t/m3,LER 170504

9,480

Preu total arrodonit per m3 ..................................................

9,48
9,48

8.2 INSTAL·LACIÓ
8.2.1 FG22RG1K

m

A012H000
A013H000
BG22RG10
A%AUX001

Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada
0,013
0,007
1,020
1,500

h
h
m
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Tub corbable corrugat PVC,DN=80mm,6J,250N,p/canal.soterrada
Despeses auxiliars mà d'obra

19,280
17,430
1,260
0,370

Preu total arrodonit per m ..................................................
8.2.2 FG312154

m

A012H000
A013H000
BG312150
A%AUX001

1,67

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x
6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
0,014
0,014
1,020
1,500

h
h
m
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x6mm2
Despeses auxiliars mà d'obra

19,280
17,430
1,030
0,510

Preu total arrodonit per m ..................................................
8.2.3 FG312132
A012H000
A013H000
BG312130

m

0,25
0,12
1,29
0,01

0,27
0,24
1,05
0,01
1,57

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x
2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment
0,005 h
0,005 h
1,020 m

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x2,5mm2
Preu total arrodonit per m ..................................................
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Nº

Codi

8.2.4 FG380907

Ut

Descripció

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

A012H000
A013H000
BG380900
BGY38000
A%AUX001

0,073
0,073
1,020
1,000
1,500

Total

h
h
m
u
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Conductor Cu nu,1x35mm2
P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus
Despeses auxiliars mà d'obra

19,280
17,430
1,290
0,140
2,680

Preu total arrodonit per m ..................................................
8.2.5 FG380707

m

A012H000
A013H000
BG380700
BGY38000
A%AUX001

4,18

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra
0,075
0,075
1,020
1,000
1,500

h
h
m
u
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Conductor Cu nu,1x16mm2
P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus
Despeses auxiliars mà d'obra

19,280
17,430
0,590
0,140
2,760

Preu total arrodonit per m ..................................................
8.2.6 FGD1222E

u

A012H000
A013H000
BGD12220
BGYD1000
A%AUX001

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra
0,087
0,088
1,000
1,000
1,500

m

A013M000
BDGZU010

h
h
u
u
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Piqueta connex.terra acer,long.=1500mm,D=14,6mm,300µm
P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr.
Despeses auxiliars mà d'obra

19,280
17,430
11,030
4,010
3,210

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora
0,004 h
1,020 m

ut

1,68
1,53
11,03
4,01
0,05
18,30

Ajudant muntador
Banda cont.plàstic,color,30cm

17,460
0,110

Preu total arrodonit per m ..................................................
8.2.8 08.02.01

1,45
1,31
0,60
0,14
0,04
3,54

Preu total arrodonit per u ..................................................
8.2.7 FDGZU010

1,41
1,27
1,32
0,14
0,04

0,07
0,11
0,18

Subministrament i instal·lació de lluminària lineal de LED's, de potència 5 W/m i lluminària 1200 lm, instal·lada dins
perfileria tipus U d'alumini fixada al suport amb cargols autoroscants, inclòs difusor de plàstic i p.p. de connexió a
la línia de subministrament elèctric, amb transformador i demés accessoris necessaris, provada i en funcionament.
Sense descomposició
Preu total arrodonit per ut ..................................................
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175,00

Pàgina 18

Annex de justificació de preus
Nº

Codi

Ut

Descripció

Total

9 MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS
9.1 09.01

ut

Subministrament i muntatge d'element de mobiliari urbà per a banc / jardinera / paparera, de dimensions en planta
180x54 cm, format per un banc de lames de fusta IPE de 120 cm de longitud (3 lames al seient i 2 lames al
respatller), sobre estructura de planxa d'acer corten, amb una paperera en un extrem de 45x30 cm i 45 cm d'alçada i
una jardinera de secció 54x30 cm i 110 cm d'alçada, rematada en tot el perímetre amb la planxa plegada per tal de
facilitar la instal·lació d'una tira de LED, valorada al capítol d'Enllumenat Públic, fixada sobre al paviment amb
fixacions mecàniques, inclòs porta de registre per connexió de la instal·lació elèctrica, totalment muntat.
Sense descomposició

1.485,000

Preu total arrodonit per ut ..................................................
9.2 09.02

ut

1.485,00

Folrat d'armari de TF amb planxa d'acer corten de 2 mm de gruix, de dimensions aproximades 50x20x70 cm, amb
porta practicable frontal amb pany JYS i frontisses, totalment acabat.
Sense descomposició

342,000

Preu total arrodonit per ut ..................................................
9.3 FBBZ1110b

m

A0122000
A0140000
C1B0A000
A%AUX001

342,00

Col·locació de suport rectangular de tub d'acer galvanitzat existent, col·locat a terra clavat.
0,019
0,029
0,040
1,500

h
h
h
%

Oficial 1a paleta
Manobre
Màquina p/clavar muntant met.
Despeses auxiliars mà d'obra

18,660
16,580
42,200
0,830

2,53

Preu total arrodonit per m ..................................................
9.4 FBB11251b
A012M000
A013M000
A%AUX001

u

0,35
0,48
1,69
0,01

Col·locació de placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular, de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, existent, fixada mecànicament sobre suport.
0,062 h
0,062 h
1,500 %

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars mà d'obra
Preu total arrodonit per u ..................................................
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Annex de justificació de preus
Nº

Codi

Ut

Descripció

Total

10 SEGURETAT I SALUT
10.1 PROTECCIONS INDIVIDUALS
10.1.1 H1411111

u

B1411111

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
1,000 u

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

5,930

Preu total arrodonit per u ..................................................
10.1.2 H1421110

u

B1421110

5,93

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
1,000 u

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

5,990

Preu total arrodonit per u ..................................................
10.1.3 H1432012

u

B1432012

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
1,000 u

u

B1441201

Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll

18,940

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
1,000 u

u

B1451110

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

0,710

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
1,000 u

u

B145K153

Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell

1,390

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
1,000 u

u

B1462242

1,39
1,39

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.00,logotip beix,tensió màx.500V

21,200

Preu total arrodonit per u ..................................................
10.1.7 H1462242

0,71
0,71

Preu total arrodonit per u ..................................................
10.1.6 H145K153

18,94
18,94

Preu total arrodonit per u ..................................................
10.1.5 H1451110

5,99
5,99

Preu total arrodonit per u ..................................................
10.1.4 H1441201

5,93

21,20
21,20

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant
i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl·liques
1,000 u

Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.antiest.,plantill./punte.met.

22,010

Preu total arrodonit per u ..................................................

22,01
22,01

10.2 PROTECCIONS COL·LECTIVES
10.2.1 H152U000

m

A01H2000
B1526EL6
B152U000

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
0,019 h
0,500 u
1,050 m

Oficial 1a p/SiS
Muntant metàl·lic p/bara.segur.,h=1m,p/allotj.perfor.sost.,15usos
Malla HPDE toronja p/tanques advertència/abalisament h:1m,p/SiS

18,660
1,270
0,510

Preu total arrodonit per m ..................................................
10.2.2 HBC1KJ00

m

A01H4000
BBC1KJ04

1,53

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
0,023 h
0,400 m

Manobre p/SiS
Tanca mòbil metàl.llarg.=2,5m,h=1m,4usos, p/SiS

16,580
13,050

Preu total arrodonit per m ..................................................
10.2.3 HBB20005

u

BBB2A001

Senyal manual per a senyalista
1,000 u

A01H4000
B1Z09000
BBBA1500
A%AUX001

u

0,38
5,22
5,60

Senyal manual p/senyalis.

11,870

Preu total arrodonit per u ..................................................
10.2.4 HBBA1511

0,35
0,64
0,54

11,87
11,87

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i
amb el desmuntatge inclòs
0,062
0,040
1,000
1,000

h
cu
u
%

Manobre p/SiS
Visos p/fusta/tacs PVC,p/SiS
Placa seguretat laboral,planxa acer llisa serigraf.,40x33cm,p/SiS
Despeses auxiliars mà d'obra
Preu total arrodonit per u ..................................................

16,580
3,300
18,600
1,030

1,03
0,13
18,60
0,01
19,77

10.3 MÀ D'OBRA DE SEGURETAT
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Nº

Codi

10.3.1 H15Z1001

Ut

Descripció

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

A01H2000
A01H4000
A%AUX001

0,362 h
0,362 h
1,000 %

Total

Oficial 1a p/SiS
Manobre p/SiS
Despeses auxiliars mà d'obra

18,660
16,580
12,750

Preu total arrodonit per h ..................................................
10.3.2 H15Z2011

h

A01H4000
A%AUX001

12,88

Senyaler
0,362 h
1,000 %

Manobre p/SiS
Despeses auxiliars mà d'obra

16,580
6,000

Preu total arrodonit per h ..................................................
10.3.3 H16F1003

u

A01H2000
A%AUX001

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
2,170 h
1,000 %

A01H2000

u

6,00
0,06
6,06

Oficial 1a p/SiS
Despeses auxiliars mà d'obra

18,660
40,490

Preu total arrodonit per u ..................................................
10.3.4 H16F1005

6,75
6,00
0,13

40,49
0,40
40,89

Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut
0,366 h

Oficial 1a p/SiS
Preu total arrodonit per u ..................................................
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Nº

Codi

Ut

Descripció

Total

11 CONTROL DE QUALITAT
11.1 J03DA209

u

BV1DA209

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103502
1,000 u

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

117,200

Preu total arrodonit per u ..................................................
11.2 J03D8208

u

BV1D8208

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
1,000 u

Ass.picon.mèt.Proc.modif. 1most.sòl

62,530

Preu total arrodonit per u ..................................................
11.3 JDV7H90F
BVADH90F

u

117,20
117,20

62,53
62,53

Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986
1,000 u

Jornada proves finals funcionament xarxa sanejament
Preu total arrodonit per u ..................................................
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QUADRE DE PREUS 1

Quadre de preus nº 1
Nº

Import

Designació
En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

1 ENDERROCS
1.1

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

1.2

m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de pedres sobre camió o contenidor i transport a
magatzem municipal de l'Ajuntament.

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
u Retirada de senyalització vertical de trànsit, enderroc de dau de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 10 km
m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,13 SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS

3,94 TRES EUROS AMB
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
3,50 TRES EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS
5,96 CINC EUROS AMB NORANTA-SIS
CÈNTIMS
11,48 ONZE EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
4,20 QUATRE EUROS AMB VINT
CÈNTIMS
3,46 TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS
CÈNTIMS

23,67 VINT-I-TRES EUROS AMB
SEIXANTA-SET CÈNTIMS

2 MOVIMENTS DE TERRES
2.1

m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans
mecànics

2.2

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

2.3

m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

2.4

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

2.5

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

5,83 CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES
CÈNTIMS
1,30 U EURO AMB TRENTA CÈNTIMS
29,62 VINT-I-NOU EUROS AMB
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
2,91 DOS EUROS AMB NORANTA-U
CÈNTIMS

9,48 NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS

3 PAVIMENTS
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

m Vorada recta de pedra calcària escairada, tipus St. Vicens a tall de serra, de 15x6 cm,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
m Vorada recta de pedra calcària escairada, tipus St. Vicens a tall de serra, de 3x6 cm,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, tipus St. Vicens acabat deixat de serra, de
60 mm de gruix, amb format rectangular amb diferents mides (segons detall plànol) col·locades
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m2 Paviment de formigó HA-25/B/12/IIa de color ocre, igual a l'existent a la Plaça Comtes
d'Empúries, de 15 cm de gruix, de consistència tova, grandària màxima del granulat 12 mm,
escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge manual, remolinat manual.
m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

24,53 VINT-I-QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
13,65 TRETZE EUROS AMB
SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
76,01 SETANTA-SIS EUROS AMB U
CÈNTIM

110,94 CENT DEU EUROS AMB
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

20,38 VINT EUROS AMB TRENTA-VUIT
CÈNTIMS
1,82 U EURO AMB VUITANTA-DOS
CÈNTIMS

4 SANEJAMENT
4.1 RESIDUALS
4.1.1 EXCAVACIÓ
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Quadre de preus nº 1
Nº

Import

Designació
En xifra
(Euros)

4.1.1.1

m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

4.1.1.2

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4.1.1.3

4.1.1.4

4.1.1.5

4.1.1.6

4.1.1.7

4.1.1.8

4.1.1.9

m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora
m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM
m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de
2 i fins a 5 km
m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

En lletra
(Euros)
1,70 U EURO AMB SETANTA CÈNTIMS
6,85 SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC
CÈNTIMS
7,13 SET EUROS AMB TRETZE
CÈNTIMS
38,71 TRENTA-VUIT EUROS AMB
SETANTA-U CÈNTIMS

13,49 TRETZE EUROS AMB
QUARANTA-NOU CÈNTIMS
4,82 QUATRE EUROS AMB
VUITANTA-DOS CÈNTIMS

9,48 NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS

4,15 QUATRE EUROS AMB QUINZE
CÈNTIMS

23,67 VINT-I-TRES EUROS AMB
SEIXANTA-SET CÈNTIMS

4.1.2 COL·LECTORS
4.1.2.1

4.1.2.2

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa
m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

14,16 CATORZE EUROS AMB SETZE
CÈNTIMS

5,14 CINC EUROS AMB CATORZE
CÈNTIMS

4.1.3 OBRA CIVIL
4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

4.1.3.4

4.1.3.5

4.1.3.6

u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,1x1,1
m per a tub de diàmetre 315 mm
m Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

4.1.3.7

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1d, amb
dotació 1 kg/m2

4.1.3.8

t Paviment de mescla bituminosa en fred de composició densa DF-12 amb granulat calcari i
emulsió bituminosa, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

30,08 TRENTA EUROS AMB VUIT
CÈNTIMS
114,83 CENT CATORZE EUROS AMB
VUITANTA-TRES CÈNTIMS
99,58 NORANTA-NOU EUROS AMB
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
54,58 CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
120,80 CENT VINT EUROS AMB
VUITANTA CÈNTIMS
8,29 VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU
CÈNTIMS
0,38 TRENTA-VUIT CÈNTIMS
43,93 QUARANTA-TRES EUROS AMB
NORANTA-TRES CÈNTIMS

4.2 PLUVIALS
4.2.1 EXCAVACIÓ
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4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.1.3

4.2.1.4

4.2.1.5

m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora
m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM
m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

En lletra
(Euros)
7,13 SET EUROS AMB TRETZE
CÈNTIMS
38,71 TRENTA-VUIT EUROS AMB
SETANTA-U CÈNTIMS

13,49 TRETZE EUROS AMB
QUARANTA-NOU CÈNTIMS
4,82 QUATRE EUROS AMB
VUITANTA-DOS CÈNTIMS

9,48 NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS

4.2.2 COL·LECTORS
4.2.2.1

4.2.2.2

4.2.2.3

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa
m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa
m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

14,16 CATORZE EUROS AMB SETZE
CÈNTIMS

6,51 SIS EUROS AMB CINQUANTA-U
CÈNTIMS

5,14 CINC EUROS AMB CATORZE
CÈNTIMS

4.2.3 OBRA CIVIL
4.2.3.1

4.2.3.2

4.2.3.3

4.2.3.4

4.2.3.5

4.2.3.6

u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,1x1,1
m per a tub de diàmetre 315 mm
m Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
u Embornal de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció
en volum 1:8, sobre solera de formigó de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació
u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 435x420x37 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 7 dm2 de superfície d'absorció, col·locada amb
morter, model D-12A de Fàbregas.

30,08 TRENTA EUROS AMB VUIT
CÈNTIMS
114,83 CENT CATORZE EUROS AMB
VUITANTA-TRES CÈNTIMS
54,58 CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
8,29 VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU
CÈNTIMS

38,10 TRENTA-VUIT EUROS AMB DEU
CÈNTIMS

51,79 CINQUANTA-U EUROS AMB
SETANTA-NOU CÈNTIMS

5 AIGUA
5.1 EXCAVACIÓ
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora
m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM
m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

7,13 SET EUROS AMB TRETZE
CÈNTIMS
38,71 TRENTA-VUIT EUROS AMB
SETANTA-U CÈNTIMS

13,49 TRETZE EUROS AMB
QUARANTA-NOU CÈNTIMS
4,82 QUATRE EUROS AMB
VUITANTA-DOS CÈNTIMS

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE LA PL. COMTES D'EMPÚRIES I EL CARRER MIGDIA

Pàgina 3

Quadre de preus nº 1
Nº

Import

Designació
En xifra
(Euros)

5.1.5

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

En lletra
(Euros)

9,48 NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS

5.2 CANONADA I PECES ESPECIALS
5.2.1

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

19,13 DINOU EUROS AMB TRETZE
CÈNTIMS

5.2.2

ut Brida unió universal DN.060, instal·lada sobre canonada de fibrociment PN.15.

48,99 QUARANTA-VUIT EUROS AMB
NORANTA-NOU CÈNTIMS

5.2.3

ut Brida unió electrosoldada DN.075, instal·lada sobre canonada de polietilè PN.10.

60,86 SEIXANTA EUROS AMB
VUITANTA-SIS CÈNTIMS

5.2.4

ut Reducció electrosoldada DN.125/075, instal·lada sobre canonada de polietilè PN.10.

51,31 CINQUANTA-U EUROS AMB
TRENTA-U CÈNTIMS

5.2.5

ut Derivació en T electrosoldada DN.125/125, instal·lada sobre canonada de polietilè PN.10.

79,17 SETANTA-NOU EUROS AMB
DISSET CÈNTIMS

5.2.6

ut Brida unió electrosoldada DN.125, instal·lada sobre canonada de polietilè PN.10.

123,99 CENT VINT-I-TRES EUROS AMB
NORANTA-NOU CÈNTIMS

5.2.7

ut Vàlvula de comporta embridada per soterrar, DN.100, instal·lada sobre brida PN.16.

224,97 DOS-CENTS VINT-I-QUATRE
EUROS AMB NORANTA-SET
CÈNTIMS

5.2.8

ut Hidrant d'arqueta DN.100 amb brida i senyalització, instal·lat sobre brida PN.16, inclòs carret
de reglatge en altura.

5.2.9

ut Colze de 90º electrosoldat PE.125, instal3lat sobre canonada de polietilè PN.10.

5.2.10

ut Vàlvula de comporta embridada per soterrar, DN.065, instal·lada sobre brida PN.16.

629,94 SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS
AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
70,18 SETANTA EUROS AMB DIVUIT
CÈNTIMS
156,99 CENT CINQUANTA-SIS EUROS
AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS

5.3 ESCOMESES
5.3.1

ut Reposició d'escomesa existent fins a 32 mm, formada per collarí de presa, canonada, vàlvula
de servei i enllaços de connexió, completament acabada.

184,37 CENT VUITANTA-QUATRE EUROS
AMB TRENTA-SET CÈNTIMS

5.4 SEGURETAT I SALUT
5.4.1

pa Partida d'abonament íntegre pel compliment de la noramtiva vigent en matèria de seguretat i
salut laboral.

90,78 NORANTA EUROS AMB
SETANTA-VUIT CÈNTIMS

5.5 OBRA CIVIL
5.5.1

5.5.2

5.5.3

u Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de 10 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.
u Bastiment circular de fosa dúctil per a arqueta de registre i tapa recolzada i amb tanca, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

72,44 SETANTA-DOS EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
94,25 NORANTA-QUATRE EUROS AMB
VINT-I-CINC CÈNTIMS
0,18 DIVUIT CÈNTIMS

6 ELECTRICITAT
6.1 EXCAVACIONS
6.1.1

m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

6.1.2

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6.1.3

6.1.4

6.1.5

m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora
m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM
m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

1,70 U EURO AMB SETANTA CÈNTIMS
6,85 SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC
CÈNTIMS
7,13 SET EUROS AMB TRETZE
CÈNTIMS

14,25 CATORZE EUROS AMB VINT-I-CINC
CÈNTIMS
4,82 QUATRE EUROS AMB
VUITANTA-DOS CÈNTIMS
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6.1.6

6.1.7

6.1.8

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de
2 i fins a 5 km
m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

En lletra
(Euros)

9,48 NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS

4,15 QUATRE EUROS AMB QUINZE
CÈNTIMS

23,67 VINT-I-TRES EUROS AMB
SEIXANTA-SET CÈNTIMS

6.2 OBRA CIVIL
6.2.1

6.2.2

m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I
m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

6.2.3

m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

6.2.4

m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

6.2.5

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1d, amb
dotació 1 kg/m2

6.2.6

t Paviment de mescla bituminosa en fred de composició densa DF-12 amb granulat calcari i
emulsió bituminosa, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

6.2.7

pa Treballs necessaris per encastar les caixes de
dels habitatges, consistents en enderroc de la
companyia, reposició de la paret de tancament
revestiment, acabat de pintura i p.p. de regata
acabat.

15,54 QUINZE EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
26,97 VINT-I-SIS EUROS AMB
NORANTA-SET CÈNTIMS
0,18 DIVUIT CÈNTIMS
70,64 SETANTA EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
0,38 TRENTA-VUIT CÈNTIMS
43,93 QUARANTA-TRES EUROS AMB
NORANTA-TRES CÈNTIMS

distribució urbana de companyia a les façanes
paret de tancament, col·locació de CDU de
en el perímetre de la CDU, repassos en el
fins al comptador de cada entitat, totalment
465,42 QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC
EUROS AMB QUARANTA-DOS
CÈNTIMS

6.3 TREBALLS COMPANYIA
6.3.1

m Tendido cable RZ 3x150 AL/80 ALM en pared normal

15,17 QUINZE EUROS AMB DISSET
CÈNTIMS

6.3.2

ut Complemento por viento (palomilla o postecillo)

84,22 VUITANTA-QUATRE EUROS AMB
VINT-I-DOS CÈNTIMS

6.3.3

ut Cruce subt. RV 3x240/150 AL a RZ 3x150/80 ALM

6.3.4

ut Arranque poste madera BT todo tipo de acera

93,50 NORANTA-TRES EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS

6.3.5

ut Arranque palomilla o postecillo

69,84 SEIXANTA-NOU EUROS AMB
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

6.3.6

m Arranque conductor BT AL 95 mm2 en apoyo

0,56 CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

6.3.7

m Arranque cable BT RZ 3x25-54,6 por apoyo

3,09 TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS

6.3.8

m Arranque cable BT RZ 3x95-54,6 por apoyo

6.3.9

ut Compl. tet desconexión redes o derivación aérea

6.3.10

ut Compl. tet desconexión acometidas monofásicas red aérea

5,77 CINC EUROS AMB SETANTA-SET
CÈNTIMS

6.3.11

m Tendido simple 1 c. 4x1x50

5,42 CINC EUROS AMB
QUARANTA-DOS CÈNTIMS

6.3.12

m Tendido simple 1 c. 3x1x240-1x150

13,50 TRETZE EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS

6.3.13

m Tendido en tubular 1 c. 3x1x240-1x150

17,08 DISSET EUROS AMB VUIT
CÈNTIMS

6.3.14

ut Caja de distribución en urbanizaciones LSBT

187,51 CENT VUITANTA-SET EUROS AMB
CINQUANTA-U CÈNTIMS

6.3.15

ut Conex. pat cajas y armarios distribución LSBT

107,20 CENT SET EUROS AMB VINT
CÈNTIMS

6.3.16

ut Conexión cable con terminal 4x50 mm2

308,46 TRES-CENTS VUIT EUROS AMB
QUARANTA-SIS CÈNTIMS

3,09 TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS
11,10 ONZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS

35,73 TRENTA-CINC EUROS AMB
SETANTA-TRES CÈNTIMS
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6.3.17

ut Conexión cable con terminal 3x240-1x150 mm2

38,48 TRENTA-VUIT EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

6.3.18

ut Conexión cable superior 3,5x25 mm2 s-terminal

28,47 VINT-I-VUIT EUROS AMB
QUARANTA-SET CÈNTIMS

6.3.19

ut Suplemento zanja por emplame BT

97,40 NORANTA-SET EUROS AMB
QUARANTA CÈNTIMS

6.3.20

ut Confec. plano as built para red subt. BT de más de 15 m

6.3.21

ut Entronque/material-conexión línea 3x150/95 con RZ 3x95/54,6

19,35 DINOU EUROS AMB TRENTA-CINC
CÈNTIMS

6.3.22

ut Entronque/material-conexión línea 3x150/95 con RZ 3x150/80

19,35 DINOU EUROS AMB TRENTA-CINC
CÈNTIMS

6.3.23

ut Entronque/material-empalme línea RZ 3x150/80-

16,95 SETZE EUROS AMB
NORANTA-CINC CÈNTIMS

6.3.24

ut Entronque/material-empalme aislado BT 3x240-150 mm2

109,55 CENT NOU EUROS AMB
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

6.3.25

pa Residuos: tratamiento de apoyos de madera creosotada

130,50 CENT TRENTA EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS

6.3.26

ut Abrir o cerrar puentes en línea BT

20,94 VINT EUROS AMB
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

6.3.27

ut Prueba rigidez cable subt. BT

92,28 NORANTA-DOS EUROS AMB
VINT-I-VUIT CÈNTIMS

6.3.28

ut Fusible cuchilla BT F Cu 2/125

3,79 TRES EUROS AMB SETANTA-NOU
CÈNTIMS

6.3.29

ut Fusible cuchillas tamaño 2 135

5,17 CINC EUROS AMB DISSET
CÈNTIMS

6.3.30

ut Candado 25x5 armario e instala

6.3.31

ut Supervisió obra

322,15 TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS
AMB QUINZE CÈNTIMS

19,36 DINOU EUROS AMB TRENTA-SIS
CÈNTIMS
750,00 SET-CENTS CINQUANTA EUROS

7 TELECOMUNICACIONS
7.1 EXCAVACIÓ
7.1.1

m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

7.1.2

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.1.7

7.1.8

m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora
m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM
m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de
2 i fins a 5 km
m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,70 U EURO AMB SETANTA CÈNTIMS
6,85 SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC
CÈNTIMS
7,13 SET EUROS AMB TRETZE
CÈNTIMS

13,49 TRETZE EUROS AMB
QUARANTA-NOU CÈNTIMS
4,82 QUATRE EUROS AMB
VUITANTA-DOS CÈNTIMS

9,48 NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS

4,15 QUATRE EUROS AMB QUINZE
CÈNTIMS

23,67 VINT-I-TRES EUROS AMB
SEIXANTA-SET CÈNTIMS

7.2 CANALITZACIONS
7.2.1

7.2.2

m Canalització amb tub de PVC corrugat de D=63 mm i dau de recobriment de 30x20 cm amb
formigó HM-20/P/20/I
m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=63 mm i dau de recobriment de 30x20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I

5,62 CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS
6,95 SIS EUROS AMB NORANTA-CINC
CÈNTIMS
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Quadre de preus nº 1
Nº

Import

Designació
En xifra
(Euros)

7.2.3

m Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D=63 mm i dau de recobriment de 30x30
cm amb formigó HM-20/P/20/I

En lletra
(Euros)
11,70 ONZE EUROS AMB SETANTA
CÈNTIMS

7.3 OBRA CIVIL
7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

ut Formació de pedestal de formigó per armari de la instal·lació de telecomunicacions, de
dimensions aproximades 80x25x30 cm, segons indicacions de la companyia, amb marc d'angle
d'acer de 40x40x4 mm, de dimensions 50x20 cm.
u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació
u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació
u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

7.3.5

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1d, amb
dotació 1 kg/m2

7.3.6

t Paviment de mescla bituminosa en fred de composició densa DF-12 amb granulat calcari i
emulsió bituminosa, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

32,49 TRENTA-DOS EUROS AMB
QUARANTA-NOU CÈNTIMS

517,27 CINC-CENTS DISSET EUROS AMB
VINT-I-SET CÈNTIMS

180,57 CENT VUITANTA EUROS AMB
CINQUANTA-SET CÈNTIMS
40,17 QUARANTA EUROS AMB DISSET
CÈNTIMS
0,38 TRENTA-VUIT CÈNTIMS
43,93 QUARANTA-TRES EUROS AMB
NORANTA-TRES CÈNTIMS

8 ENLLUMENAT PÚBLIC
8.1 EXCAVACIÓ
8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora
m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM
m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

7,13 SET EUROS AMB TRETZE
CÈNTIMS
38,71 TRENTA-VUIT EUROS AMB
SETANTA-U CÈNTIMS

13,49 TRETZE EUROS AMB
QUARANTA-NOU CÈNTIMS
4,82 QUATRE EUROS AMB
VUITANTA-DOS CÈNTIMS

9,48 NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS

8.2 INSTAL·LACIÓ
8.2.1

8.2.2

m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada
m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

1,67 U EURO AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS

1,57 U EURO AMB CINQUANTA-SET
CÈNTIMS

8.2.3

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

8.2.4

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

4,18 QUATRE EUROS AMB DIVUIT
CÈNTIMS

8.2.5

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra

3,54 TRES EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

8.2.6

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

8.2.7

m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

8.2.8

ut Subministrament i instal·lació de lluminària lineal de LED's, de potència 5 W/m i lluminària
1200 lm, instal·lada dins perfileria tipus U d'alumini fixada al suport amb cargols autoroscants,
inclòs difusor de plàstic i p.p. de connexió a la línia de subministrament elèctric, amb
transformador i demés accessoris necessaris, provada i en funcionament.

0,80 VUITANTA CÈNTIMS

18,30 DIVUIT EUROS AMB TRENTA
CÈNTIMS
0,18 DIVUIT CÈNTIMS

175,00 CENT SETANTA-CINC EUROS
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En lletra
(Euros)

9 MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS
9.1

9.2

ut Subministrament i muntatge d'element de mobiliari urbà per a banc / jardinera / paparera, de
dimensions en planta 180x54 cm, format per un banc de lames de fusta IPE de 120 cm de
longitud (3 lames al seient i 2 lames al respatller), sobre estructura de planxa d'acer corten, amb
una paperera en un extrem de 45x30 cm i 45 cm d'alçada i una jardinera de secció 54x30 cm i
110 cm d'alçada, rematada en tot el perímetre amb la planxa plegada per tal de facilitar la
instal·lació d'una tira de LED, valorada al capítol d'Enllumenat Públic, fixada sobre al paviment
amb fixacions mecàniques, inclòs porta de registre per connexió de la instal·lació elèctrica,
totalment muntat.
ut Folrat d'armari de TF amb planxa d'acer corten de 2 mm de gruix, de dimensions aproximades
50x20x70 cm, amb porta practicable frontal amb pany JYS i frontisses, totalment acabat.

9.3

m Col·locació de suport rectangular de tub d'acer galvanitzat existent, col·locat a terra clavat.

9.4

u Col·locació de placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular, de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, existent, fixada mecànicament sobre suport.

1.485,00 MIL QUATRE-CENTS
VUITANTA-CINC EUROS
342,00 TRES-CENTS QUARANTA-DOS
EUROS
2,53 DOS EUROS AMB
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
2,31 DOS EUROS AMB TRENTA-U
CÈNTIMS

10 SEGURETAT I SALUT
10.1 PROTECCIONS INDIVIDUALS
10.1.1

10.1.2

10.1.3

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

10.1.4

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

10.1.5

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors
de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

10.1.6

10.1.7

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

5,93 CINC EUROS AMB NORANTA-TRES
CÈNTIMS
5,99 CINC EUROS AMB NORANTA-NOU
CÈNTIMS
18,94 DIVUIT EUROS AMB
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
0,71 SETANTA-U CÈNTIMS
1,39 U EURO AMB TRENTA-NOU
CÈNTIMS
21,20 VINT-I-U EUROS AMB VINT
CÈNTIMS

22,01 VINT-I-DOS EUROS AMB U CÈNTIM

10.2 PROTECCIONS COL·LECTIVES
10.2.1

m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

10.2.2

m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

10.2.3

u Senyal manual per a senyalista

10.2.4

u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

1,53 U EURO AMB CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS
5,60 CINC EUROS AMB SEIXANTA
CÈNTIMS
11,87 ONZE EUROS AMB VUITANTA-SET
CÈNTIMS
19,77 DINOU EUROS AMB SETANTA-SET
CÈNTIMS

10.3 MÀ D'OBRA DE SEGURETAT
10.3.1

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

10.3.2

h Senyaler

10.3.3

u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

10.3.4

u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut

12,88 DOTZE EUROS AMB
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
6,06 SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS
40,89 QUARANTA EUROS AMB
VUITANTA-NOU CÈNTIMS
6,83 SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES
CÈNTIMS

11 CONTROL DE QUALITAT
11.1

11.2

u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502
u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

117,20 CENT DISSET EUROS AMB VINT
CÈNTIMS
62,53 SEIXANTA-DOS EUROS AMB
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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11.3

u Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament,
segons PPTGTSP 1986

En lletra
(Euros)
661,59 SIS-CENTS SEIXANTA-U EUROS
AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

BELLCAIRE D'EMPORDÀ, JULIOL de 2016
ARQUITECTE TÈCNIC

PERE SOLÉS PUIG
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QUADRE DE PREUS 2

Quadre de preus nº 2
Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una altra
causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a
l'esmentat quadre.

Import
Nº

Designació
Parcial
(Euros)

1

05.02.02

Total
(Euros)

ut Brida unió universal DN.060, instal·lada sobre canonada de fibrociment PN.15.

(Sense classificar)
Brida unió universal DN.060,

1,000 ut

48,990

48,99

Total per ut:

48,99

Són QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per ut
2

05.02.03

ut Brida unió electrosoldada DN.075, instal·lada sobre canonada de polietilè PN.10.

(Sense classificar)
Brida unió electrosoldada DN.075,

1,000 ut

60,860

60,86

Total per ut:

60,86

Són SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per ut
3

05.02.04

ut Reducció electrosoldada DN.125/075, instal·lada sobre canonada de polietilè PN.10.

(Sense classificar)
Reducció electrosoldada DN.125/075,

1,000 ut

51,310

51,31

Total per ut:

51,31

Són CINQUANTA-U EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per ut
4

05.02.05

ut Derivació en T electrosoldada DN.125/125, instal·lada sobre canonada de polietilè PN.10.

(Sense classificar)
Derivació en T electrosoldada DN.125/125,

1,000 ut

79,170

79,17

Total per ut:

79,17

Són SETANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per ut
5

05.02.06

ut Brida unió electrosoldada DN.125, instal·lada sobre canonada de polietilè PN.10.

(Sense classificar)
Brida unió electrosoldada DN.125,

1,000 ut

123,990

123,99

Total per ut:

123,99

Són CENT VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per ut
6

05.02.07

ut Vàlvula de comporta embridada per soterrar, DN.100, instal·lada sobre brida PN.16.

(Sense classificar)
Vàlvula de comporta embridada per soterrar, DN.100,

1,000 ut

224,970

224,97

Total per ut:

224,97

Són DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per ut
7

05.02.08

ut Hidrant d'arqueta DN.100 amb brida i senyalització, instal·lat sobre brida PN.16, inclòs carret de
reglatge en altura.

(Sense classificar)
Hidrant d'arqueta DN.100,

1,000 ut

629,940

629,94

Total per ut:

629,94

Són SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per ut
8

05.02.09

ut Colze de 90º electrosoldat PE.125, instal3lat sobre canonada de polietilè PN.10.

(Sense classificar)
Colze de 90º electrosoldat PE.125,

1,000 ut

70,180

70,18

Total per ut:

70,18

Són SETANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per ut
9

05.02.10

ut Vàlvula de comporta embridada per soterrar, DN.065, instal·lada sobre brida PN.16.

(Sense classificar)
Vàlvula de comporta embridada per soterrar, DN.065,

1,000 ut

156,990

Total per ut:

156,99

156,99

Són CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per ut
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10

05.03.01

Total
(Euros)

ut Reposició d'escomesa existent fins a 32 mm, formada per collarí de presa, canonada, vàlvula de
servei i enllaços de connexió, completament acabada.

(Sense classificar)
Reposició d'escomesa existent

1,000 ut

184,370

184,37

Total per ut:

184,37

Són CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per ut
11

05.04.01

pa Partida d'abonament íntegre pel compliment de la noramtiva vigent en matèria de seguretat i salut
laboral.

(Sense classificar)
Partida d'abonament íntegre pel compliment de la noramtiva vigent en matèria de seguretat i salut la…

1,000 pa

90,780

90,78

Total per pa:

90,78

Són NORANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per pa
12

06.02.01

pa Treballs necessaris per encastar les caixes de distribució urbana de companyia a les façanes dels
habitatges, consistents en enderroc de la paret de tancament, col·locació de CDU de companyia,
reposició de la paret de tancament en el perímetre de la CDU, repassos en el revestiment, acabat de
pintura i p.p. de regata fins al comptador de cada entitat, totalment acabat.

(Sense classificar)
Treballs necessaris per encastar les caixes de distribució urbana a les façanes dels habitatges

1,000 pa

465,420

465,42

Total per pa:

465,42

Són QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per pa
13

06.03.01

m Tendido cable RZ 3x150 AL/80 ALM en pared normal

(Sense classificar)
Tendido cable RZ 3x150 AL/80 ALM en pared normal

1,000 m

15,170

15,17

Total per m:

15,17

Són QUINZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per m
14

06.03.02

ut Complemento por viento (palomilla o postecillo)

(Sense classificar)
Complemento por viento (palomilla o postecillo)

1,000 ut

84,220

84,22

Total per ut:

84,22

Són VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per ut
15

06.03.03

ut Cruce subt. RV 3x240/150 AL a RZ 3x150/80 ALM

(Sense classificar)
Cruce subt. RV 3x240/150 AL a RZ 3x150/80 ALM

1,000 ut

308,460

308,46

Total per ut:

308,46

Són TRES-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per ut
16

06.03.04

ut Arranque poste madera BT todo tipo de acera

(Sense classificar)
Arranque poste madera BT todo tipo de acera

1,000 ut

93,500

93,50

Total per ut:

93,50

Són NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per ut
17

06.03.05

ut Arranque palomilla o postecillo

(Sense classificar)
Arranque palomilla o postecillo

1,000 ut

69,840

69,84

Total per ut:

69,84

Són SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per ut
18

06.03.06

m Arranque conductor BT AL 95 mm2 en apoyo

(Sense classificar)
Arranque conductor BT AL 95 mm2 en apoyo

1,000 m

0,560

Total per m:

0,56

0,56

Són CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m
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19

06.03.07

Total
(Euros)

m Arranque cable BT RZ 3x25-54,6 por apoyo

(Sense classificar)
Arranque cable BT RZ 3x25-54,6 por apoyo

1,000 m

3,090

3,09

Total per m:

3,09

Són TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m
20

06.03.08

m Arranque cable BT RZ 3x95-54,6 por apoyo

(Sense classificar)
Arranque cable BT RZ 3x95-54,6 por apoyo

1,000 m

3,090

3,09

Total per m:

3,09

Són TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m
21

06.03.09

ut Compl. tet desconexión redes o derivación aérea

(Sense classificar)
Compl. tet desconexión redes o derivación aérea

1,000 ut

11,100

11,10

Total per ut:

11,10

Són ONZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS per ut
22

06.03.10

ut Compl. tet desconexión acometidas monofásicas red aérea

(Sense classificar)
Compl. tet desconexión acometidas monofásicas red aérea

1,000 ut

5,770

5,77

Total per ut:

5,77

Són CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per ut
23

06.03.11

m Tendido simple 1 c. 4x1x50

(Sense classificar)
Tendido simple 1 c. 4x1x50

1,000 m

5,420

5,42

Total per m:

5,42

Són CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per m
24

06.03.12

m Tendido simple 1 c. 3x1x240-1x150

(Sense classificar)
Tendido simple 1 c. 3x1x240-1x150

1,000 m

13,500

13,50

Total per m:

13,50

Són TRETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m
25

06.03.13

m Tendido en tubular 1 c. 3x1x240-1x150

(Sense classificar)
Tendido en tubular 1 c. 3x1x240-1x150

1,000 m

17,080

17,08

Total per m:

17,08

Són DISSET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per m
26

06.03.14

ut Caja de distribución en urbanizaciones LSBT

(Sense classificar)
Caja de distribución en urbanizaciones LSBT

1,000 ut

187,510

187,51

Total per ut:

187,51

Són CENT VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per ut
27

06.03.15

ut Conex. pat cajas y armarios distribución LSBT

(Sense classificar)
Conex. pat cajas y armarios distribución LSBT

1,000 ut

107,200

107,20

Total per ut:

107,20

Són CENT SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS per ut
28

06.03.16

ut Conexión cable con terminal 4x50 mm2

(Sense classificar)
Conexión cable con terminal 4x50 mm2

1,000 ut

35,730

Total per ut:

35,73

35,73

Són TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per ut
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29

06.03.17

Total
(Euros)

ut Conexión cable con terminal 3x240-1x150 mm2

(Sense classificar)
Conexión cable con terminal 3x240-1x150 mm2

1,000 ut

38,480

38,48

Total per ut:

38,48

Són TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per ut
30

06.03.18

ut Conexión cable superior 3,5x25 mm2 s-terminal

(Sense classificar)
Conexión cable superior 3,5x25 mm2 s-terminal

1,000 ut

28,470

28,47

Total per ut:

28,47

Són VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per ut
31

06.03.19

ut Suplemento zanja por emplame BT

(Sense classificar)
Suplemento zanja por emplame BT

1,000 ut

97,400

97,40

Total per ut:

97,40

Són NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per ut
32

06.03.20

ut Confec. plano as built para red subt. BT de más de 15 m

(Sense classificar)
Confec. plano as built para red subt. BT de más de 15 m

1,000 ut

322,150

322,15

Total per ut:

322,15

Són TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per ut
33

06.03.21

ut Entronque/material-conexión línea 3x150/95 con RZ 3x95/54,6

(Sense classificar)
Entronque/material-conexión línea 3x150/95 con RZ 3x95/54,6

1,000 ut

19,350

19,35

Total per ut:

19,35

Són DINOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per ut
34

06.03.22

ut Entronque/material-conexión línea 3x150/95 con RZ 3x150/80

(Sense classificar)
Entronque/material-conexión línea 3x150/95 con RZ 3x150/80

1,000 ut

19,350

19,35

Total per ut:

19,35

Són DINOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per ut
35

06.03.23

ut Entronque/material-empalme línea RZ 3x150/80-

(Sense classificar)
Entronque/material-empalme línea RZ 3x150/80-

1,000 ut

16,950

16,95

Total per ut:

16,95

Són SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per ut
36

06.03.24

ut Entronque/material-empalme aislado BT 3x240-150 mm2

(Sense classificar)
Entronque/material-empalme aislado BT 3x240-150 mm2

1,000 ut

109,550

109,55

Total per ut:

109,55

Són CENT NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per ut
37

06.03.25

pa Residuos: tratamiento de apoyos de madera creosotada

(Sense classificar)
Residuos: tratamiento de apoyos de madera creosotada

1,000 pa

130,500

130,50

Total per pa:

130,50

Són CENT TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per pa
38

06.03.26

ut Abrir o cerrar puentes en línea BT

(Sense classificar)
Abrir o cerrar puentes en línea BT

1,000 ut

20,940

Total per ut:

20,94

20,94

Són VINT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per ut
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39

06.03.27

Total
(Euros)

ut Prueba rigidez cable subt. BT

(Sense classificar)
Prueba rigidez cable subt. BT

1,000 ut

92,280

92,28

Total per ut:

92,28

Són NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per ut
40

06.03.28

ut Fusible cuchilla BT F Cu 2/125

(Sense classificar)
Fusible cuchilla BT F Cu 2/125

1,000 ut

3,790

3,79

Total per ut:

3,79

Són TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per ut
41

06.03.29

ut Fusible cuchillas tamaño 2 135

(Sense classificar)
Fusible cuchillas tamaño 2 135

1,000 ut

5,170

5,17

Total per ut:

5,17

Són CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per ut
42

06.03.30

ut Candado 25x5 armario e instala

(Sense classificar)
Candado 25x5 armario e instala

1,000 ut

19,360

19,36

Total per ut:

19,36

Són DINOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per ut
43

06.03.31

ut Supervisió obra

(Sense classificar)
Supervisió obra

1,000 ut

750,000

750,00

Total per ut:

750,00

Són SET-CENTS CINQUANTA EUROS per ut
44

07.03.01

ut Formació de pedestal de formigó per armari de la instal·lació de telecomunicacions, de dimensions
aproximades 80x25x30 cm, segons indicacions de la companyia, amb marc d'angle d'acer de 40x40x4
mm, de dimensions 50x20 cm.

(Mà d'obra)
Oficial 1a
Manobre
(Materials)
Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment
Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,tallat mida+galv.
(Mitjans auxiliars)

0,904 h
0,453 h

18,660
16,580

16,87
7,51

0,040 m3
3,520 kg

61,400
1,500

2,46
5,28
0,37

Total per ut:

32,49

Són TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per ut
45

08.02.01

ut Subministrament i instal·lació de lluminària lineal de LED's, de potència 5 W/m i lluminària 1200 lm,
instal·lada dins perfileria tipus U d'alumini fixada al suport amb cargols autoroscants, inclòs difusor de
plàstic i p.p. de connexió a la línia de subministrament elèctric, amb transformador i demés accessoris
necessaris, provada i en funcionament.

(Sense classificar)
Lluminària lineal LED

1,000 ut

175,000

175,00

Total per ut:

175,00

Són CENT SETANTA-CINC EUROS per ut
46

09.01

ut Subministrament i muntatge d'element de mobiliari urbà per a banc / jardinera / paparera, de
dimensions en planta 180x54 cm, format per un banc de lames de fusta IPE de 120 cm de longitud (3
lames al seient i 2 lames al respatller), sobre estructura de planxa d'acer corten, amb una paperera en
un extrem de 45x30 cm i 45 cm d'alçada i una jardinera de secció 54x30 cm i 110 cm d'alçada, rematada
en tot el perímetre amb la planxa plegada per tal de facilitar la instal·lació d'una tira de LED, valorada al
capítol d'Enllumenat Públic, fixada sobre al paviment amb fixacions mecàniques, inclòs porta de
registre per connexió de la instal·lació elèctrica, totalment muntat.

(Sense classificar)
Banc - jardinera

1,000 ut

1.485,000

Total per ut:

1.485,00

1.485,00

Són MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS per ut
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47

09.02

Total
(Euros)

ut Folrat d'armari de TF amb planxa d'acer corten de 2 mm de gruix, de dimensions aproximades
50x20x70 cm, amb porta practicable frontal amb pany JYS i frontisses, totalment acabat.

(Sense classificar)
Forrar armari TF amb planxa acer corten

1,000 ut

342,000

342,00

Total per ut:

342,00

Són TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS per ut
48

F2191306

m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
i càrrega manual i mecànica de pedres sobre camió o contenidor i transport a magatzem municipal de
l'Ajuntament.

(Maquinària)
Retroexcavadora amb martell trencador
Retroexcavadora mitjana

0,040 h
0,020 h

68,310
60,380

2,73
1,21

Total per m:

3,94

Són TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per m
49

F2193J06

m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

(Maquinària)
Retroexcavadora amb martell trencador
Retroexcavadora mitjana

0,042 h
0,022 h

68,310
60,380

2,87
1,33

Total per m:

4,20

Són QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS per m
50

F2194AF5

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

(Maquinària)
Retroexcavadora amb martell trencador
Retroexcavadora mitjana

0,066 h
0,024 h

68,310
60,380

4,51
1,45

Total per m2:

5,96

Són CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per m2
51

F2194JF5

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

(Maquinària)
Retroexcavadora amb martell trencador
Retroexcavadora mitjana

0,072 h
0,020 h

68,310
60,380

4,92
1,21

Total per m2:

6,13

Són SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m2
52

F2194XA5

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

(Maquinària)
Retroexcavadora amb martell trencador
Retroexcavadora mitjana

0,080 h
0,023 h

68,310
60,380

5,46
1,39

Total per m2:

6,85

Són SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per m2
53

F2194XC5

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

(Maquinària)
Retroexcavadora amb martell trencador
Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW

0,048 h
0,004 h

68,310
56,030

Total per m2:

3,28
0,22

3,50

Són TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m2
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54

Total
(Euros)

F21QQB01b u Retirada de senyalització vertical de trànsit, enderroc de dau de formigó, i càrrega manual i mecànica
de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(Mà d'obra)
Manobre especialista
(Maquinària)
Camió grua 3t
Martell trenc.man.
Grup electrògen de 20-30kVA
(Mitjans auxiliars)

0,055 h

17,260

0,95

0,200 h
0,150 h
0,150 h

43,580
3,590
8,390

8,72
0,54
1,26
0,01

Total per u:

11,48

Són ONZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per u
55

F221C420

m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans mecànics

(Mà d'obra)
Manobre
(Maquinària)
Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW

0,014 h
0,100 h

16,580

0,23

56,030

5,60

Total per m3:

5,83

Són CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per m3
56

F2225121

m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora

(Mà d'obra)
Manobre
(Maquinària)
Retroexcavadora mitjana
(Mitjans auxiliars)

0,029 h

16,580

0,48

0,110 h

60,380

6,64
0,01

Total per m3:

7,13

Són SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m3
57

F227T00F

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

(Maquinària)
Motoanivelladora petita
Corró vibratori autopropulsat,12-14t

0,010 h
0,011 h

56,950
66,200

0,57
0,73

Total per m2:

1,30

Són U EURO AMB TRENTA CÈNTIMS per m2
58

F228510F

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

(Mà d'obra)
Manobre especialista
(Maquinària)
Retroexcavadora mitjana
Picó vibrant,plac.60cm
(Mitjans auxiliars)

0,198 h

17,260

3,42

0,100 h
0,550 h

60,380
8,610

6,04
4,74
0,05

Total per m3:

14,25

Són CATORZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per m3
59

F228530F

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM

(Mà d'obra)
Manobre especialista
(Maquinària)
Retroexcavadora mitjana
Picó vibrant,plac.60cm
(Mitjans auxiliars)

0,253 h

17,260

4,37

0,050 h
0,700 h

60,380
8,610

3,02
6,03
0,07

Total per m3:

13,49

Són TRETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per m3
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60

F2285M00

Total
(Euros)

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

(Mà d'obra)
Manobre especialista
(Maquinària)
Retroexcavadora mitjana
Picó vibrant,plac.60cm
(Materials)
Sorra pedra calc. 0-3,5 mm
(Mitjans auxiliars)

0,072 h

17,260

1,24

0,050 h
0,200 h

60,380
8,610

3,02
1,72

1,800 t

18,170

32,71
0,02

Total per m3:

38,71

Són TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per m3
61

F2R35035

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

(Maquinària)
Camió transp.7 t

0,090 h

32,300

2,91

Total per m3:

2,91

Són DOS EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m3
62

F2R45035

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

(Maquinària)
Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW
Camió transp.7 t

0,034 h
0,090 h

56,030
32,300

1,91
2,91

Total per m3:

4,82

Són QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per m3
63

F2R54235

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 10 km

(Maquinària)
Camió transp.7 t

0,107 h

32,300

3,46

Total per m3:

3,46

Són TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per m3
64

F2R64235

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

(Maquinària)
Pala carregadora s/,petita,s/,pneumàtics 67kW
Camió transp.7 t

0,015 h
0,107 h

46,240
32,300

0,69
3,46

Total per m3:

4,15

Són QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per m3
65

F2RA73G1

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

(Materials)
Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008),residus barrej. inerts,1,0t/m3,LER …

1,000 t

23,670

23,67

Total per m3:

23,67

Són VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per m3
66

F2RA7LP1

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

(Materials)
Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008),residus terra inerts,1,6t/m3,LER 1…

1,000 m3

9,480

Total per m3:

9,48

9,48

Són NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per m3
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67

F921201J

Total
(Euros)

m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

(Mà d'obra)
Manobre
(Maquinària)
Motoanivelladora petita
Corró vibratori autopropulsat,12-14t
Camió cisterna 8m3
(Materials)
Aigua
Tot-u art.

0,018 h

16,580

0,30

0,035 h
0,040 h
0,025 h

56,950
66,200
42,600

1,99
2,65
1,07

0,050 m3
1,150 m3

1,160
20,480

0,06
23,55

Total per m3:

29,62

Són VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per m3
68

F9365H11

m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública
Manobre
(Maquinària)
Regle vibratori
(Materials)
Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment
(Mitjans auxiliars)

0,054 h
0,162 h

18,660
16,580

1,01
2,69

0,150 h

4,860

0,73

63,000

66,15
0,06

1,050 m3

Total per m3:

70,64

Són SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per m3
69

F9365H51

m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Manobre especialista
(Maquinària)
Dúmper 1,5t,hidràulic
Regle vibratori
(Materials)
Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment
(Mitjans auxiliars)

0,058 h
0,174 h
0,058 h

18,660
16,580
17,260

1,08
2,88
1,00

0,160 h
0,160 h

25,310
4,860

4,05
0,78

1,050 m3

63,000

66,15
0,07

Total per m3:

76,01

Són SETANTA-SIS EUROS AMB U CÈNTIM per m3
70

F961G67Ab

m Vorada recta de pedra calcària escairada, tipus St. Vicens a tall de serra, de 15x6 cm, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública
Manobre
(Materials)
Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment
Pedra calcària 40x15x6 cm
(Mitjans auxiliars)

0,090 h
0,189 h

18,660
16,580

1,68
3,13

0,094 m3
2,500 u

61,400
5,550

5,77
13,88
0,07

Total per m:

24,53

Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m
71

F961G67Ac

m Vorada recta de pedra calcària escairada, tipus St. Vicens a tall de serra, de 3x6 cm, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública
Manobre
(Materials)
Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment
Pedra calcària 40x3x6 cm
(Mitjans auxiliars)

0,090 h
0,189 h

18,660
16,580

1,68
3,13

0,094 m3
2,500 u

61,400
1,200

5,77
3,00
0,07

Total per m:

13,65

Són TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m
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72

F9B3UA60

Total
(Euros)

m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, tipus St. Vicens acabat deixat de serra, de 60 mm
de gruix, amb format rectangular amb diferents mides (segons detall plànol) col·locades amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

(Mà d'obra)
Oficial 1a
Manobre
Manobre especialista
(Maquinària)
Formigonera 165l
(Materials)
Aigua
Sorra pedra granit.p/morters
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Paviment pedra calcària,serrada,gra petit,g=60mm
(Mitjans auxiliars)

0,289 h
0,144 h
0,011 h

18,660
16,580
17,260

5,39
2,39
0,19

0,021 h

1,770

0,04

1,160
20,430
105,750
99,030

0,01
1,00
0,85
101,01
0,06

0,006
0,049
0,008
1,020

m3
t
t
m2

Total per m2:

110,94

Són CENT DEU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per m2
73

F9G4F6B1b m2 Paviment de formigó HA-25/B/12/IIa de color ocre, igual a l'existent a la Plaça Comtes d'Empúries,
de 15 cm de gruix, de consistència tova, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat amb
transport interior manual, estesa i vibratge manual, remolinat manual.
(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública
Manobre
(Maquinària)
Regle vibratori
(Materials)
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Formigó HA-25/B/10/IIa,>=275kg/m3 ciment
Colorant en pols p/form.
(Mitjans auxiliars)

0,022 h
0,111 h

18,660
16,580

0,41
1,84

0,023 h

4,860

0,11

105,750
72,150
3,120

0,21
11,54
6,24
0,03

0,002 t
0,160 m3
2,000 kg

Total per m2:

20,38

Són VINT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per m2
74

F9H22294

t Paviment de mescla bituminosa en fred de composició densa DF-12 amb granulat calcari i emulsió
bituminosa, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública
Manobre
(Maquinària)
Corró vibratori autopropulsat,12-14t
Estenedora p/paviment mescla bitum.
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic
(Materials)
Mescla bitum.fred DF-12,granulat calcari,emul.bitum.
(Mitjans auxiliars)

0,007 h
0,031 h

18,660
16,580

0,13
0,51

0,012 h
0,010 h
0,012 h

66,200
53,990
60,520

0,79
0,54
0,73

1,000 t

41,220

41,22
0,01

Total per t:

43,93

Són QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per t
75

F9J13V40

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1d, amb dotació
1 kg/m2

(Mà d'obra)
Manobre especialista
(Maquinària)
Camió cisterna p/reg asf.
(Materials)
Emul.bitum.catiònica ECR-1d

0,001 h

17,260

0,02

0,003 h

28,420

0,09

0,270

0,27

1,000 kg

Total per m2:

0,38

Són TRENTA-VUIT CÈNTIMS per m2
76

F9Z1U010

m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

(Mà d'obra)
Manobre especialista
(Maquinària)
Màquina tallajunts
(Mitjans auxiliars)

0,036 h

17,260

0,62

0,100 h

10,610

1,06
0,02

Total per m:

1,70

Són U EURO AMB SETANTA CÈNTIMS per m
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77

F9Z4A615

Total
(Euros)

m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

(Mà d'obra)
Oficial 1a ferrallista
Ajudant ferrallista
(Materials)
Filferro recuit,D=1,3mm
Malla el.b/corrug.ME 20x20cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T

0,006 h
0,006 h
0,012 kg
1,200 m2

18,660
17,460

0,11
0,10

1,090
1,330

0,01
1,60

Total per m2:

1,82

Són U EURO AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per m2
78

FBB11251b

u Col·locació de placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular, de 60 cm de diàmetre, per
a senyals de trànsit, existent, fixada mecànicament sobre suport.

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
(Mitjans auxiliars)

0,062 h
0,062 h

19,280
17,460

1,20
1,08
0,03

Total per u:

2,31

Són DOS EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per u
79

FBBZ1110b

m Col·locació de suport rectangular de tub d'acer galvanitzat existent, col·locat a terra clavat.

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta
Manobre
(Maquinària)
Màquina p/clavar muntant met.
(Mitjans auxiliars)

0,019 h
0,029 h

18,660
16,580

0,35
0,48

0,040 h

42,200

1,69
0,01

Total per m:

2,53

Són DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m
80

FD5Z3CC4b u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 435x420x37 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 7 dm2 de superfície d'absorció, col·locada amb morter, model D-12A
de Fàbregas.
(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública
Manobre
(Materials)
Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2
Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.,435x420x37mm,C250,sup.absor.=7dm2
(Mitjans auxiliars)

0,152 h
0,152 h

18,660
16,580

2,84
2,52

0,040 t
1,000 u

33,680
45,000

1,35
45,00
0,08

Total per u:

51,79

Són CINQUANTA-U EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per u
81

FD7JC186

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
(Materials)
Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,DN=160mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3
(Mitjans auxiliars)

0,051 h
0,051 h

19,280
17,460

0,98
0,89

1,020 m

3,180

3,24
0,03

Total per m:

5,14

Són CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m
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82

FD7JE186

Total
(Euros)

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
(Materials)
Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,DN=200mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3
(Mitjans auxiliars)

0,052 h
0,051 h

19,280
17,460

1,00
0,89

1,020 m

4,500

4,59
0,03

Total per m:

6,51

Són SIS EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per m
83

FD7JJ186

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
(Materials)
Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,DN=315mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3
(Mitjans auxiliars)

0,076 h
0,076 h

19,280
17,460

1,47
1,33

1,020 m

11,100

11,32
0,04

Total per m:

14,16

Són CATORZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per m
84

FDB27449

u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,1x1,1 m per a
tub de diàmetre 315 mm

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública
Manobre
(Materials)
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
(Mitjans auxiliars)

0,119 h
0,119 h

18,660
16,580

2,22
1,97

0,410 m3

63,000

25,83
0,06

Total per u:

30,08

Són TRENTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per u
85

FDD1A528

m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Manobre especialista
(Maquinària)
Formigonera 165l
(Materials)
Aigua
Sorra pedra granit.p/morters
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
(Mitjans auxiliars)

1,677 h
1,677 h
0,064 h

18,660
16,580
17,260

31,29
27,80
1,10

0,123 h

1,770

0,22

1,160
20,430
105,750
0,200

0,05
5,48
8,78
23,99
0,87

0,041
0,268
0,083
119,952

m3
t
t
u

Total per m:

99,58

Són NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m
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86

FDD2A528

Total
(Euros)

m Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Manobre especialista
(Maquinària)
Formigonera 165l
(Materials)
Aigua
Sorra pedra granit.p/morters
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
(Mitjans auxiliars)

1,804 h
1,804 h
0,081 h

18,660
16,580
17,260

33,66
29,91
1,40

0,158 h

1,770

0,28

1,160
20,430
105,750
0,200

0,06
6,99
11,21
30,40
0,92

0,053
0,342
0,106
151,980

m3
t
t
u

Total per m:

114,83

Són CENT CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per m
87

FDDZ6DD4

u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública
Manobre
(Materials)
Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2
Bastiment circ.,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,abatib+tanca,pas D=600mm,D400
(Mitjans auxiliars)

0,149 h
0,149 h

18,660
16,580

2,78
2,47

0,036 t
1,000 u

33,680
114,260

1,21
114,26
0,08

Total per u:

120,80

Són CENT VINT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per u
88

FDDZ9DD4b u Bastiment circular de fosa dúctil per a arqueta de registre i tapa recolzada i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública
Manobre
(Materials)
Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2
Bastiment circ.,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,recolz+tanca,pas D=600mm,D400
(Mitjans auxiliars)

0,148 h
0,148 h

18,660
16,580

2,76
2,45

0,036 t
1,000 u

33,680
87,750

1,21
87,75
0,08

Total per u:

94,25

Són NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per u
89

FDDZS005

u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Manobre especialista
(Maquinària)
Formigonera 165l
(Materials)
Aigua
Sorra pedra granit.p/morters
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250mm
(Mitjans auxiliars)

0,109 h
0,109 h
0,003 h

18,660
16,580
17,260

2,03
1,81
0,05

0,006 h

1,770

0,01

1,160
20,430
105,750
3,780

0,00
0,31
0,21
3,78
0,09

0,002
0,015
0,002
1,000

m3
t
t
u

Total per u:

8,29

Són VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per u
90

FDG31357b

m Canalització amb tub de PVC corrugat de D=63 mm i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública
Manobre
(Materials)
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Tub corbable corrugat PVC,DN=80mm,6J,250N,p/canal.soterrada

0,004 h
0,004 h

18,660
16,580

0,07
0,07

0,066 m3
1,050 m

63,000
1,260

4,16
1,32

Total per m:

5,62

Són CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per m
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91

FDG32357b

Total
(Euros)

m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=63 mm i dau de recobriment de 30x20 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública
Manobre
(Materials)
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Tub corbable corrugat PVC,DN=80mm,6J,250N,p/canal.soterrada

0,004 h
0,004 h

18,660
16,580

0,07
0,07

0,066 m3
2,100 m

63,000
1,260

4,16
2,65

Total per m:

6,95

Són SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per m
92

FDG34377b

m Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D=63 mm i dau de recobriment de 30x30 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública
Manobre
(Materials)
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Tub corbable corrugat PVC,DN=80mm,6J,250N,p/canal.soterrada

0,005 h
0,005 h

18,660
16,580

0,09
0,08

0,099 m3
4,200 m

63,000
1,260

6,24
5,29

Total per m:

11,70

Són ONZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per m
93

FDG52657b

m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

(Mà d'obra)
Oficial 1a
Manobre
(Materials)
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,p/canal.soterrada
(Mitjans auxiliars)

0,018 h
0,018 h

18,660
16,580

0,34
0,30

0,120 m3
2,100 m

63,000
3,490

7,56
7,33
0,01

Total per m:

15,54

Són QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per m
94

FDG54677b

m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

(Mà d'obra)
Oficial 1a
Manobre
(Materials)
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,p/canal.soterrada
(Mitjans auxiliars)

0,027 h
0,028 h

18,660
16,580

0,50
0,46

0,180 m3
4,200 m

63,000
3,490

11,34
14,66
0,01

Total per m:

26,97

Són VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per m
95

FDGZU010

m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

(Mà d'obra)
Ajudant muntador
(Materials)
Banda cont.plàstic,color,30cm

0,004 h
1,020 m

17,460

0,07

0,110

0,11

Total per m:

0,18

Són DIVUIT CÈNTIMS per m
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96

FDK26E17

Total
(Euros)

u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública
Manobre
(Maquinària)
Camió grua
(Materials)
Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment
Pericó regist.form.pref.a/tapa,tp.HF-II,p/inst.telefon.
(Mitjans auxiliars)

0,127 h
0,254 h

18,660
16,580

2,37
4,21

0,167 h

46,000

7,68

61,400
492,100

10,81
492,10
0,10

0,176 m3
1,000 u

Total per u:

517,27

Són CINC-CENTS DISSET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per u
97

FDK26J17

u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública
Manobre
(Maquinària)
Camió grua
(Materials)
Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment
Pericó regist.form.pref.a/tapa,tp.MF-II,p/inst.telefon.
(Mitjans auxiliars)

0,100 h
0,180 h

18,660
16,580

1,87
2,98

0,167 h

46,000

7,68

61,400
164,350

3,62
164,35
0,07

0,059 m3
1,000 u

Total per u:

180,57

Són CENT VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per u
98

FDK282CAb u Embornal de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en
volum 1:8, sobre solera de formigó de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta
Manobre
Manobre especialista
(Maquinària)
Formigonera 165l
(Materials)
Aigua
Sorra pedra granit.p/morters
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Maó calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
(Mitjans auxiliars)

0,902 h
0,451 h
0,019 h

18,660
16,580
17,260

16,83
7,48
0,33

0,036 h

1,770

0,06

1,160
20,430
105,750
63,000
0,210

0,01
1,84
1,06
2,52
7,56
0,41

0,010
0,090
0,010
0,040
36,000

m3
t
t
m3
u

Total per u:

38,10

Són TRENTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS per u
99

FDK282JAb u Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de
15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de 10 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació.
(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta
Manobre
Manobre especialista
(Maquinària)
Formigonera 165l
(Materials)
Aigua
Sorra pedra granit.p/morters
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Maó calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
(Mitjans auxiliars)

1,624 h
0,812 h
0,041 h

18,660
16,580
17,260

30,30
13,46
0,71

0,078 h

1,770

0,14

1,160
20,430
105,750
63,000
0,210

0,03
3,98
2,33
5,04
15,75
0,70

0,022
0,195
0,022
0,080
75,000

m3
t
t
m3
u

Total per u:

72,44

Són SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per u
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Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial
(Euros)

100

FDKZH9C4

Total
(Euros)

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública
Manobre
(Materials)
Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2
Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 400x400mm,C250
(Mitjans auxiliars)

0,127 h
0,126 h

18,660
16,580

2,37
2,09

0,003 t
1,000 u

36,810
35,530

0,11
35,53
0,07

Total per u:

40,17

Són QUARANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per u
101

FDKZHEC4

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública
Manobre
(Materials)
Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2
Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 500x500mm,C250
(Mitjans auxiliars)

0,145 h
0,145 h

18,660
16,580

2,71
2,40

0,005 t
1,000 u

36,810
49,210

0,18
49,21
0,08

Total per u:

54,58

Són CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per u
102

FFB1F425

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
(Materials)
Tub PE 100,DN=125mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2
Accessori p/tubs PEAD DN=125mm, plàst.,10bar,p/soldar
Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=125mm,10bar,soldat
(Mitjans auxiliars)

0,118 h
0,118 h

19,280
17,460

2,28
2,06

1,020 m
0,110 u
1,000 u

6,390
67,900
0,730

6,52
7,47
0,73
0,07

Total per m:

19,13

Són DINOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m
103

FG22RG1K

m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
(Materials)
Tub corbable corrugat PVC,DN=80mm,6J,250N,p/canal.soterrada
(Mitjans auxiliars)

0,013 h
0,007 h

19,280
17,430

0,25
0,12

1,020 m

1,260

1,29
0,01

Total per m:

1,67

Són U EURO AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per m
104

FG312132

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
(Materials)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x2,5mm2

0,005 h
0,005 h
1,020 m

19,280
17,430

0,10
0,09

0,600

0,61

Total per m:

0,80

Són VUITANTA CÈNTIMS per m
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Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial
(Euros)

105

FG312154

Total
(Euros)

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
(Materials)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x6mm2
(Mitjans auxiliars)

0,014 h
0,014 h

19,280
17,430

0,27
0,24

1,020 m

1,030

1,05
0,01

Total per m:

1,57

Són U EURO AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m
106

FG380707

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
(Materials)
Conductor Cu nu,1x16mm2
P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus
(Mitjans auxiliars)

0,075 h
0,075 h

19,280
17,430

1,45
1,31

1,020 m
1,000 u

0,590
0,140

0,60
0,14
0,04

Total per m:

3,54

Són TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per m
107

FG380907

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
(Materials)
Conductor Cu nu,1x35mm2
P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus
(Mitjans auxiliars)

0,073 h
0,073 h

19,280
17,430

1,41
1,27

1,020 m
1,000 u

1,290
0,140

1,32
0,14
0,04

Total per m:

4,18

Són QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per m
108

FGD1222E

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària
de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
(Materials)
Piqueta connex.terra acer,long.=1500mm,D=14,6mm,300µm
P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr.
(Mitjans auxiliars)

0,087 h
0,088 h

19,280
17,430

1,68
1,53

1,000 u
1,000 u

11,030
4,010

11,03
4,01
0,05

Total per u:

18,30

Són DIVUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per u
109

H1411111

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

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

1,000 u

5,930

5,93

Total per u:

5,93

Són CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per u
110

H1421110

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

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

1,000 u

5,990

5,99

Total per u:

5,99

Són CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per u
111

H1432012

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

(Materials)
Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll

1,000 u

18,940

Total per u:

18,94

18,94

Són DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per u
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Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial
(Euros)

112

H1441201

Total
(Euros)

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

(Materials)
Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

1,000 u

0,710

0,71

Total per u:

0,71

Són SETANTA-U CÈNTIMS per u
113

H1451110

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

(Materials)
Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell

1,000 u

1,390

1,39

Total per u:

1,39

Són U EURO AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per u
114

H145K153

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

(Materials)
Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.00,logotip beix,tensió màx.500V

1,000 u

21,200

21,20

Total per u:

21,20

Són VINT-I-U EUROS AMB VINT CÈNTIMS per u
115

H1462242

u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
amb plantilles i puntera metàl·liques

(Materials)
Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.antiest.,plantill./punte.met.

1,000 u

22,010

22,01

Total per u:

22,01

Són VINT-I-DOS EUROS AMB U CÈNTIM per u
116

H152U000

m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

(Mà d'obra)
Oficial 1a p/SiS
(Materials)
Muntant metàl·lic p/bara.segur.,h=1m,p/allotj.perfor.sost.,15usos
Malla HPDE toronja p/tanques advertència/abalisament h:1m,p/SiS

0,019 h

18,660

0,35

0,500 u
1,050 m

1,270
0,510

0,64
0,54

Total per m:

1,53

Són U EURO AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m
117

H15Z1001

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

(Mà d'obra)
Oficial 1a p/SiS
Manobre p/SiS
(Mitjans auxiliars)

0,362 h
0,362 h

18,660
16,580

6,75
6,00
0,13

Total per h:

12,88

Són DOTZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per h
118

H15Z2011

h Senyaler

(Mà d'obra)
Manobre p/SiS
(Mitjans auxiliars)

0,362 h

16,580

6,00
0,06

Total per h:

6,06

Són SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS per h
119

H16F1003

u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

(Mà d'obra)
Oficial 1a p/SiS
(Mitjans auxiliars)

2,170 h

18,660

Total per u:

40,49
0,40

40,89

Són QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per u
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Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial
(Euros)

120

H16F1005

Total
(Euros)

u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut

(Mà d'obra)
Oficial 1a p/SiS

0,366 h

18,660

6,83

Total per u:

6,83

Són SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per u
121

HBB20005

u Senyal manual per a senyalista

(Materials)
Senyal manual p/senyalis.

1,000 u

11,870

11,87

Total per u:

11,87

Són ONZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per u
122

HBBA1511

u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

(Mà d'obra)
Manobre p/SiS
(Materials)
Visos p/fusta/tacs PVC,p/SiS
Placa seguretat laboral,planxa acer llisa serigraf.,40x33cm,p/SiS
(Mitjans auxiliars)

0,062 h

16,580

1,03

0,040 cu
1,000 u

3,300
18,600

0,13
18,60
0,01

Total per u:

19,77

Són DINOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per u
123

HBC1KJ00

m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

(Mà d'obra)
Manobre p/SiS
(Materials)
Tanca mòbil metàl.llarg.=2,5m,h=1m,4usos, p/SiS

0,023 h
0,400 m

16,580

0,38

13,050

5,22

Total per m:

5,60

Són CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per m
124

J03D8208

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

(Materials)
Ass.picon.mèt.Proc.modif. 1most.sòl

1,000 u

62,530

62,53

Total per u:

62,53

Són SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per u
125

J03DA209

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

(Materials)
Determ.ind.CBR lab.proct.modi. 1most.sòl

1,000 u

117,200

117,20

Total per u:

117,20

Són CENT DISSET EUROS AMB VINT CÈNTIMS per u
126

JDV7H90F

u Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons
PPTGTSP 1986

(Materials)
Jornada proves finals funcionament xarxa sanejament

1,000 u

661,590

Total per u:

661,59

661,59

Són SIS-CENTS SEIXANTA-U EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per u

BELLCAIRE D'EMPORDÀ, JULIOL de 2016
ARQUITECTE TÈCNIC
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

1.- MEMÒRIA
1.1.- Objecte de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut desenvolupa la problemàtica
específica de Seguretat en els treballs de reurbanització d’un tram del carrer
Major de la localitat de Bellcaire d’Empordà, i es redacta d'acord amb les
característiques assenyalades en el Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de
1997, i en concret dóna compliment a l'article 4 d'aquest Reial decret.
1.2.- Situació de les obres
El carrer Mjor es situa al centre de del nucli de Bellcaire d’Empordà.
L’àmbit d’actuació d’aquest projecte ocupa una superfície aproximada de
307,00 m2 i contempla la definició a nivell constructiu de les obres de
reurbanització del tram de carrer comprès entre el carrer Migdia i la Plaça
Comtes d’Empúries.
1.3.- Promotor
El promotor d’aquest projecte és l’AJUNTAMENT DE BELLCAIRE
D’EMPORDÀ.
1.4.- Autor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut el redacta l’arquitecte tècnic PERE
SOLÉS PUIG, col·legiat núm. 799 pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona.
1.5.- Descripció de les obres
El projecte preveu la renovació del paviment del carrer i el soterrament dels
serveis d’electricitat i telefonia, així com la renovació de la xarxa de
clavegueram i d’aigua.
Els serveis afectats són:
-

Clavegueram
Electricitat
Aigua
Telecomunicacions
Gas
Enllumenat públic

Tots els serveis es soterraran atenent als estudis tècnics específics de les
pròpies companyies.

1.6.- Característiques de la ubicació dels treballs
El carrer Major és un carrer estret, de doble sentit de circulació, amb una
intensitat de trànsit molt baixa, doncs la circulació està restringida als veïns que
tenen el seu domicili en aquest tram de carrer.
1.7.- Pressupost d’execució material del Projecte
El pressupost d'execució material del projecte és de 91.643,16 €.
1.8.- Accessos a les obres
L’accés al tram de carrer objecte de les obres es farà pel mateix carrer
Major i pel carrer Migdia, des del sud de la població.
1.9.- Termini d’execució
La durada prevista per l’execució de les obres és de 2 mesos. En qualsevol
cas, aquesta durada és estimativa i s’establirà definitivament amb el
contractista de les obres.
1.10.- Nombre de treballadors
Es preveu una mitjana de 4 treballadors, amb un màxim en moments
puntuals de 8 treballadors.
1.11.- Senyalització i tancament de l’obra
Les zones afectades pels treballs es senyalitzaran convenientment i es
col·locaran les tanques de protecció corresponents.
Es senyalitzarà convenientment la tanca amb il·luminació en les hores
nocturnes i es col·locaran les senyals corresponents a prohibida l’entrada de
persones alienes a les obres.
1.12.- Sistemes i mitjans auxiliars preventius
Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran:
Senyals, tanques i balisament:
-

senyals normalitzades de transit
tanques metàl·liques de desviació de trànsit
fita de senyalització
cordó de balisament reflectant
equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V
equip de balisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat
amb piles
- pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal·lació
elèctrica aèria

- cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra
Aparells d’alarma, detectors, mesuradors i comprovadors:
-

alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en
moviment
- detector d’instal·lacions soterrades
equip portàtil de lectura digital, comprovador universal
d’instal·lacions de baixa tensió
Sistemes d’instal·lacions preventives:
- il·luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum
amb transformador de 24 V
Mitjans auxiliars preventius:
- carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip “d’oxicorte”.
1.13.- Sistemes o elements de seguretat de procés constructiu
Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en
servei, i tenint en compte que aquests recintes pot existir acumulació de gasos
tòxics o explosius, o manca d’oxigen, serà necessari que una persona
autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per assegurar que la
permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al treballador.
1.14.- Substàncies i materials perillosos
Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc
per a la salut dels que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o
explosió per la manipulació i utilització d’algunes substàncies, caldrà seguir les
instruccions recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les
mesures necessàries per al se emmagatzematge i utilització de forma que
desaparegui qualsevol risc.
1.15.- Riscos i mesures de protecció
1.15.1.- Riscos
. despreniments
. caigudes de persones al mateix o a distint nivell
. bolcada per accidents de vehicles i màquines
. atropellaments per màquines o vehicles
. atrapaments i atrapaments per màquines
. explosions
. talls i cops
. soroll
. vibracions
. projecció de partícules als ulls

. pols i gasos
. interferències amb línies elèctriques en tensió
. caiguda d’objectes i materials
. ferides punxants als peus i les mans
. esquitxos de formigó als ulls
. dermatosi per ciment
. erosions i contusions en manipulació
. electrocucions
. topades i bolcades
. per utilització de productes bituminosos
. cremades
. radiacions de soldadures
. riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres,
utillatges, etc, que utilitzen o produeixen electricitat a l’obra
. riscs d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc
1.15.2.- Mesures de protecció
Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que
rebin informació detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada
de les màquines i mitjans
de protecció col·lectiva, així com del
comportament que cal tenir per a combatre aquests riscos en situacions
d’emergència.
1.15.2.1.- Proteccions personals
Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques
Reglamentàries del Ministeri de Treball (M.T.).
En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran
de qualitat adequada a les seves respectives prestacions.
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció
col·lectiva compliran el que especifiqui la normativa vigent. A més, tindrà
fixat un període de vida útil, que es refusarà a la finalització d’aquest.
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament
més ràpid en un determinada peça de roba o equip, es farà la reposició
d’aquesta, independentment de la durada prevista o data de lliurament.
Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte
límit, és a dir, el màxim per al qual fou concebut (per exemple per un
accident) serà refusat i es farà la reposició al moment.
Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o
toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades
immediatament.
L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc
en si mateix.

Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de
dur a terme durant el transcurs de la realització de l’obra, per motius de
deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc, seran càrrec del
contractista.
1.15.2.2.- Proteccions col·lectives
Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques
fonamentals següents:
- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim
90 cm d’alçada, essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb
peus per a mantenir la seva verticalitat.
- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un
parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons
clavats a aquest, o d’una altra forma eficaç.
- Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals
seran tals que compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la
qual estan previstes.
- Els elements de subjecció de cinturó de seguretat, ancoratges,
suports i ancoratges de xarxes tindran suficient resistència per a
suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d’acord amb la seva
funció protectora.
- La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a
l’enllumenat de 30 A i per a força de 300 m. La resistència de les
preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d’acord amb la
sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta
màxima de 24 V.
- Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època
més seca de l’any.
- Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi
previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a màxim.
- Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc,
seran dielèctrics, atès el risc d’electrocució per les línies elèctriques i
catenàries del ferrocarril.
- Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es
produeixi aixecament de pols.

1.16.- Instal·lacions provisionals
Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a
vestuari, serveis higiènics i caseta menjador, degudament dotats.
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció.
La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i
calenta per a cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb
miralls i calefacció.
El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar
els plats, escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles.
Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador
amb la dedicació necessària.
1.17.- Serveis assistencials
La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del
material consumit.
L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o
mancomunat.
1.18.- Comitè de seguretat i higiene
Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè
de seguretat i higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual
seran les que assenyala l’O.G.S.H.T. en el seu article núm. 8.
La seva composició serà la següent:
- President :
- Vice-president :
- Secretari :

el cap d’obra o persona que designi
un administratiu de l’obra
l’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als
oficis més significatius de l’obra

NOTA: Consultar el conveni col·lectiu provincial vigent pel que fa a
constitució i composició del comitè de seguretat i higiene.
1.19.- Pla de seguretat i salut
El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant
aquest estudi als seus mitjans i mètodes d’execució.
Aquest pla haurà de ser aprovat per la direcció facultativa de l’obra, la qual
controlarà la seva aplicació pràctica.

2.- IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a
l'obra establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre,
s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de
l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara
són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada
moment la postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels
previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES
Conseqüències

Probabilitat

Estimació de riscos

LL lleus
G greus
MG molt greus

R
P
C

T
To
M
I
In

remota
possible
certa

trivial
tolerable
moderat
important
intolerable

-

-

-

-

-

-

2.1
MITJANS I MAQUINARIA
Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum,
gas...)
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
Riscos derivats del funcionament de grues
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
Caiguda de la càrrega transportada
Conseqüències: G
Probabilitat: P
Estimació de risc: M
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Conseqüències: LL
Probabilitat: P
Estimació de risc: M
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
Cops i ensopegades
Conseqüències: LL
Probabilitat: P
Estimació de risc: T
Caiguda de materials, rebots
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: M
Ambient excessivament sorollós
Conseqüències: LL
Probabilitat: P
Estimació de risc: To
Contactes elèctrics directes o indirectes
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Conseqüències: LL
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
2.2
TREBALLS PREVIS
Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum,
gas...)
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)
Conseqüències: G
Probabilitat: P
Estimació de risc: M
Cops i ensopegades
Conseqüències: LL
Probabilitat: P
Estimació de risc: T
Caiguda de materials, rebots
Conseqüències: G
Probabilitat: P
Estimació de risc: M
Sobre esforços per postures incorrectes
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
Bolcada de piles de materials

-

-

-

-

-

-

Conseqüències: G
Probabilitat: P
Estimació de risc: To
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
2.3
ENDERROCS
Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum,
gas...)
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Conseqüències: LL
Probabilitat: P
Estimació de risc: M
Projecció de partícules durant els treballs
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
Contactes amb materials agressius
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: M
Talls i punxades
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: T
Cops i ensopegades
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: T
Caiguda de materials, rebots
Conseqüències: G
Probabilitat: P
Estimació de risc: To
Ambient excessivament sorollós
Conseqüències: LL
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
Fallida de l'estructura
Conseqüències: MG
Probabilitat: R
Estimació de risc: M
Sobre esforços per postures incorrectes
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
Acumulació i baixada de runes
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
2.4
MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS
Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum,
gas...)
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Conseqüències: LL
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)
Conseqüències: MG
Probabilitat: R
Estimació de risc: M

-

-

-

-

Cops i ensopegades
Conseqüències: G
Probabilitat: P
Estimació de risc: T
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: M
Caiguda de materials, rebots
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
Ambient excessivament sorollós
Conseqüències: LL
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Conseqüències: MG
Probabilitat: R
Estimació de risc: I
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Conseqüències: LL
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
Sobre esforços per postures incorrectes
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
2.5
FONAMENTS
Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum,
gas...)
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
Projecció de partícules durant els treballs
Conseqüències: G
Probabilitat: P
Estimació de risc: M
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)
Conseqüències: G
Probabilitat: P
Estimació de risc: I
Contactes amb materials agressius
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
Talls i punxades
Conseqüències: LL
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
Cops i ensopegades
Conseqüències: G
Probabilitat: C
Estimació de risc: To
Caiguda de materials, rebots
Conseqüències: G
Probabilitat: C
Estimació de risc: M
Ambient excessivament sorollós
Conseqüències: G
Probabilitat: P
Estimació de risc: To
Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
Conseqüències: G
Probabilitat: P
Estimació de risc: M
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Conseqüències: MG
Probabilitat: R
Estimació de risc: To

-

-

-

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Conseqüències: G
Probabilitat: P
Estimació de risc: To
Contactes elèctrics directes o indirectes
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
Sobre esforços per postures incorrectes
Conseqüències: G
Probabilitat: P
Estimació de risc: To
Fallides d'encofrats
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: M
Fallides de recalçaments
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: M
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Conseqüències: LL
Probabilitat: P
Estimació de risc: To
Bolcada de piles de material
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
2.6
RAM DE PALETA
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Conseqüències: LL
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
Projecció de partícules durant els treballs
Conseqüències: LL
Probabilitat: P
Estimació de risc: M
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)
Conseqüències: MG
Probabilitat: P
Estimació de risc: I
Contactes amb materials agressius
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
Talls i punxades
Conseqüències: G
Probabilitat: C
Estimació de risc: M
Cops i ensopegades
Conseqüències: G
Probabilitat: C
Estimació de risc: M
Caiguda de materials, rebots
Conseqüències: G
Probabilitat: C
Estimació de risc: M
Ambient excessivament sorollós
Conseqüències: LL
Probabilitat: P
Estimació de risc: To
Sobre esforços per postures incorrectes
Conseqüències: G
Probabilitat: P
Estimació de risc: M
Bolcada de piles de material
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: To

-

-

-

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
2.7
INSTAL·LACIONS
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Conseqüències: LL
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
Projecció de partícules durant els treballs
Conseqüències: LL
Probabilitat: P
Estimació de risc: M
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)
Conseqüències: MG
Probabilitat: P
Estimació de risc: I
Contactes amb materials agressius
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
Talls i punxades
Conseqüències: G
Probabilitat: C
Estimació de risc: M
Cops i ensopegades
Conseqüències: G
Probabilitat: C
Estimació de risc: M
Caiguda de materials, rebots
Conseqüències: G
Probabilitat: C
Estimació de risc: M
Ambient excessivament sorollós
Conseqüències: LL
Probabilitat: P
Estimació de risc: To
Sobre esforços per postures incorrectes
Conseqüències: G
Probabilitat: P
Estimació de risc: M
Bolcada de piles de material
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: To
Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Conseqüències: MG
Probabilitat: R
Estimació de risc: M
Contactes elèctrics directes o indirectes
Conseqüències: MG
Probabilitat: C
Estimació de risc: I
Caigudes de pals i antenes
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: To

2.8

-

-

RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE
IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997)

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o
caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
Conseqüències: MG
Probabilitat: P
Estimació de risc: M
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
Conseqüències: G
Probabilitat: R
Estimació de risc: M

3.- PLEC DE CONDICIONS
3.1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ
És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a:
- Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80).
- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. (OM, de 09-0371), (BOE, de 16-03-71).
- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09-03-71),
(BOE, de l'11-03-71).
- Ordenança del treball de la Indústria siderometal·lúrgica (OM, de 29-0770), (BOE, de 25-08-70).
- Homologació d'equips de protecció individual per a treballadors (OM, de
17-05-74), (BOE, de 29-05-74), (Successives normes MT., 1 a 29).
- Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret
2441/61), (BOE, de 07-12-61). Modificació del Reglament (Decret
3494/64) (BOE, de 06-11-64).
- Ordenança de treball de la indústria de la construcció, vidre i ceràmica
(OM, de 28-08-70), (BOE, de 25-08-70). Rectificació de l'Ordenança
(BOE, de 17-10-70). Modificació de l'Ordenança de 22-03-72 (BOE, de
31-03-72).
- Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80 kg. (OM, de 02-0671), (BOE, de 16-06-71).
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques
complementàries. (Decret 2413/73 20-09-73), (BOE, de 09-10-73).
- Reglament de línies aèries d'alta tensió (OM, de 28-11-68).
- Normes per a senyalització d'obres a les carreteres. (OM, de 14-03-60),
( BOE, de 23-03-60).
- Norma de carreteres 8.3-I.C. Senyalització d'obres. Normes per a
senyalització, balisament, defensa, neteja i terminació d'obres. (OM de
31-08-87).
- Rètols a les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73).
- Senyalització de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE
de 08-07-86).

- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE de
10-11-95).
- Reglament dels serveis de prevenció. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE
de 31-01-97).
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció
(RD 1627/1997 de 24-10-97), (BOE de 25-10-97).
- Conveni col·lectiu provincial de la construcció.
3.2.- PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT
Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència
facultativa, encara que sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una
primera cura, el cap d'obra de la contracta principal realitzarà una investigació
tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han
possibilitat l'accident.
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la
direcció facultativa de l'obra, on s'especificarà:
- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual
treballa.
- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de
tipus personal.
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es
repeteixi.
- Dates límits de realització de les mesures preventives.
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de
seguretat en fase d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard.
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe
o exigir l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe.
Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos
necessari realitzar, caldrà aconseguir prèviament l'aprovació del coordinador
de seguretat i de la direcció facultativa.
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment
de la subjecció a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i
rang superior, ni eximeix de complir-les.
El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les
persones autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades
puguin accedir a l'obra. L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat
permanentment quan s'obri. El contractista serà responsable del manteniment
en condicions reglamentàries i de l'eficàcia preventiva de les proteccions
col·lectives i dels resguards de les instal·lacions provisionals, així com de les
màquines i vehicles de treball.

El contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual
(EPI) de la totalitat del personal que intervé a l'obra.
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat
adequada a les prestacions respectives.
El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i
les de manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra.
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per
circular per l'obra el casc de seguretat.
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards
originals de fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic
responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva.
Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les
carcasses dels motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa
s'instal·laran les piquetes de terra necessàries.
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions
les farà sempre l'electricista de l'obra.
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les
màquines en funcionament.
3.3.- CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció
col·lectiva (SPC) tindran fixat un període de vida útil.
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més
ràpid d'una determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment
de la durada prevista o de la data de lliurament.
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si
mateix.
3.4.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que
es fa servir més i amb més freqüència en un centre de treball del ram de la
construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els
treballadors d'aquest sector.

CASC:
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció.
Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1,
Resolució de la DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74.
Les característiques principals són:
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions
inferiors o iguals a 1.000 V.
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys,
encara que no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de
nous.
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que
se'n canviïn les peces interiors en contacte amb el cap.
CALÇAT DE SEGURETAT:
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc
d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per
claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb
la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 3101-80, BOE núm. 37 de 12-02-80.
Les característiques principals són:
- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del
risc de punció plantar).
- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades
d'aigua o de morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica
reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE
núm. 305 de 22-12-81, classe E.
GUANTS:
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls,
esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents
materials, com ara:
- cotó o punt: feines lleugeres
- cuir:
manipulació en general
- làtex rugós: manipulació de peces que tallin

- lona:

manipulació de fustes

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats
segons la Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de
Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77.
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir
guants homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució
de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75.
CINTURONS DE SEGURETAT:
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és
preceptiu l'ús de cinturons de seguretat homologats segons la Norma
tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08-06-77,
BOE núm. 210 de 02-09-77.
Les característiques principals són:
- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador
no s'hagi de desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin
limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la
caiguda lliure.
PROTECTORS AUDITIUS:
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell
de soroll superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que
sempre seran d'ús individual.
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica
reglamentaria MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm.
209 de 01-09-75.
PROTECTORS DE LA VISTA:
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o
fum, esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran
de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats
d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de
Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la
DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.

ROBA DE TREBALL:
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball,
preferiblement del tipus granota, facilitada per l'empresa en les condicions
fixades en el conveni col·lectiu provincial.
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense
elements addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar.
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat
similars, se'ls entregarà roba impermeable.
3.5.- SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC)
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que
tenen com a funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i
la persona o objecte a protegir.
TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ:
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs
metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar.
BARANES:
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més
de 2 metres.
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció
de persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó
intermedi i entornpeu.
CABLES DE SUBJECCIÓ
(ANCORATGES):

DE

CINTURÓ

DE

SEGURETAT

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser
sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.
ESCALES DE MÀ:
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir
simultàniament per dues persones. La longitud depassarà en 1 metre el
punt superior de desembarcament.
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per
tal d'evitar moviments.
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara
a l'escala.

3.6.- SERVEIS DE PREVENCIÓ
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:
El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i
salut, propi o extern.
SERVEI MÈDIC:
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa,
propi o mancomunat.
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o
autònom, haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són
també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja
contractats.
3.7.- COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la
legislació vigent i allò que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector.
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat
i coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vistiplau del servei mèdic.
És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut.
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament
el que s'hagi consumit.
3.8.- INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements,
dimensions i característiques, al que preveuen a l'especificat els articles 44 de
l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança
laboral de la construcció, vidre i ceràmica.
3.9.- CONDICIONS ECONÒMIQUES
El control econòmic de les partides que integren el pressupost del Projecte
de Seguretat i Salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic
al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del Projecte Executiu.

3.10.- COORDINADOR DE SEGURETAT
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase
d'execució de les obres per a que assumeixi les funcions que el RD
1627/1997, es defineixen.
3.11.- COMUNICACIÓ D’OBERTURA
El contractista ha d’efectuar una comunicació d’obertura del centre de treball
als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, abans de l’inici de les obres.
3.12.- PLA DE SEGURETAT I SALUT
El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut
abans de l’inici de l'obra, en què s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin, adaptant aquest Estudi bàsic de seguretat i salut als seus
mitjans i mètodes d'execució.
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons
estableix el Reial decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els
suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns, i puguin procedir al
compliment de l'acta d'aprovació visada col·legialment pel col·legi professional
corresponent.
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i
salut, de resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el
decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que
ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut,
requerirà l'aprovació del tècnic autor de l'estudi bàsic de seguretat i salut, així
com del coordinador en matèria de seguretat en la fase d'execució d'obres.
3.13.- LLIBRE D'INCIDÈNCIES
A l'obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que
haurà d'estar en poder del contractista o representant legal o del coordinador
de seguretat en fase d’execució, i a disposició de la direcció facultativa,
l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les
anotacions que considerin oportunes perquè el coordinador o, si no cal
coordinador, la direcció facultativa notifiqui a la Inspecció de treball a
Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311 dins del termini de 24 hores.
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