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PROJECTE DE MILLORA DE SERVEIS I PAVIMENTS 
DEL CARRER MAJOR DES DE LA PLAÇA MAJOR A LA 
CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ 
 
 

M E M Ò R I A 
 
 
 
1. ANTECEDENTS  
 
 Es redacta el present projecte de millora de serveis i 
paviments del carrer Major des de la plaça Major a la capella de 
Sant Sebastià, atenent l’encàrrec de l’Ajuntament de Capmany, per 
a la realització de les esmentades obres que complementaran les ja 
projectades de la plaça Major en una anterior fase i milloraran 
notablement els propis serveis, l’impacte visual que actualment 
ocasionen i la pavimentació del nucli. 
 

La xarxa d’aigua potable d’aquest carrer és de fibrociment 
amb continuats trencaments que obliguen a fer constants 
reparacions a les canonades i peces especials de la xarxa. Tampoc 
hi ha les claus de comporta necessàries per compartimentar el tram 
afectat per les reparacions, amb la conseqüent afectació al trams 
col·lindants. La canonada del carrer Major és la del subministrament 
principal del nucli històric i qualsevol incidència afecta a la totalitat 
dels habitatges del nucli.  
 

La xarxa de clavegueram existent és de formigó de diàmetres 
insuficients que fa que la canonada entri en càrrega i es moguin les 
tapes dels pous de registre existents, amb la conseqüent perillositat 
pels vehicles i vianants. També s’ incompleixen les distàncies 
normatives entre els seus pous de registre.  
 

La xarxa de sanejament es unitària, és a dir circulen en una 
mateixa canonada les aigües residuals i les plujanes, amb els 
problemes que ocasiona per al seu posterior tractament. 
 
 L’enllumenat públic existent es deficient, incompleix la 
normativa actual, i funciona amb làmpades de consum energètic 
elevat. 
 



Actualment hi ha gran quantitat de creuaments aeris de 
carrers de les xarxes de telèfons i baixa tensió amb el conseqüent 
impacte visual que ocasiona. 
 

El paviment actual dels carrers és d’asfalt i amb molt mal estat 
de conservació, en especial degut a les diferents rases que s’han 
hagut de fer per les successives reparacions de les xarxes de 
serveis esmentades. El carrer té voreres molt estretes a cada costat 
enlairades respecte a la calçada. 
 
 
 
2. OBJECTE DEL PROJECTE I SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
 L’objecte d’aquest projecte és el de definir i valorar les obres 
necessàries per a la millora de serveis i paviments del carrer Major 
des de la plaça Major a la capella de Sant Sebastià. 
 

Aquesta actuació és una continuació de les actuacions 
corresponents a una fase anterior que compren la plaça Major i 
alguns carrers adjacents, que varen estar incloses al quinquenni 
anterior del PUOSC, per tal d’aconseguir una uniformitat urbanística 
del nucli històric. 

 
El projecte inclou la renovació de les xarxes d’aigua potable, 

de clavegueram i la implantació de la xarxa d’aigües plujanes.  
 
Pel que fa  a la xarxa d’aigua potable, aquesta actuació 

aconsegueix la total cobertura de la xarxa d’hidrants d’incendi del 
nucli històric i segueix l’establert en el Pla Director aprovat per 
l’Ajuntament. 

 
La xarxa d’enllumenat públic també es renovarà totalment, 

introduint  la novetat tecnològica dels LED’s. 
  
Degut al estat dels paviments, la poca amplada del carrer, i el 

deteriorament que provocarà la renovació dels esmentats serveis, 
es proposa la demolició total del paviment tant de calçada com de 
voreres per a dotar al sector d’una nova pavimentació, i alhora es 
preveu el soterrament dels creuaments de la línia de baixa tensió  i 
de la xarxa telefònica,  així com el grapat a les façanes on sigui 
possible.  

 



Per tal d’afavorir l’accessibilitat i la supressió de barreres 
arquitectòniques les voreres seguiran el mateix nivell de la calçada i 
només quedaran delimitades per la diferencia de materials. Per altra 
part els carrers tindran pendent cap l’eix del carrer per tal de 
allunyar les aigües  d’escorrentia de les façanes de les cases.   

 
Es segueixen els mateixos criteris de la anterior fase, amb un 

disseny simple i amb materials resistents, a efectes de donar una 
imatge unitària del nucli històric del municipi i alhora aconseguir que 
la durada del serveis sigui llarga. 

 
 
 
3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
 Consten bàsicament de les següents parts: 
 
 a) Moviment de terres. 
 
  Queda inclòs en aquest apartat la demolició del 
paviment existent, tant de calçada com de voreres, l’explanació del 
terreny, i l’excavació, rebliment i piconatge de les rases per al 
desguàs d’aigües plujanes, del sanejament, de l’aigua potable, de 
l’enllumenat públic, i per al creuament de carrers de la baixa tensió i 
telèfons. Es preveu alhora el transport de terres a l’abocador. 
 

b) Sanejament i aigües plujanes 
 
                  La xarxa de sanejament, de 171,30 m, està formada per 
canonades de PE de doble paret de 315 mm de diàmetre nominal, i 
la d’aigües plujanes, de 147,50 m, per canonades de PE de doble 
paret de 400 mm de diàmetre nominal.  
 
                 Les canonades aniran instal·lades en les corresponents 
rases. 
 
                 En el canvis de pendent, d’alineació, en les connexions 
amb altres conductes i a distàncies no superiors a 50 m, es 
disposaran dels corresponents pous de registre. El nombre total de 
pous és de 10. 
 
                 Es preveu alhora la renovació de les 26 escomeses 
existents i la disposició d’embornals i reixes de desguàs transversal. 



         També s’inclouen les canonades de desguàs d’aquestes 
noves xarxes fins el seu punt d’abocament.  
 
        c) Aigua potable 
 
         La canonada principal de distribució d’aigua potable, de 
145,00 m, serà de polietilè d’alta densitat de 10 atmosferes i 
diàmetre 160  mm. 
 
  A més es disposaran 60 m de canonades secundàries 
de polietilè d’alta densitat de 10 atmosferes i diàmetre 125  mm.  
 
                  Es farà l’estesa dins de rases, reomplint-les amb el 
mateix material provenint de l’excavació, previ haver assentat la 
canonada sobre una capa de sorra. 
 
                  Es col·locaran les corresponents peces especials, 
vàlvules, desguassos, ventoses i  1 hidrants d’incendi  de diàmetre 
100 mm. 
 

També es preveu la renovació de les 26 escomeses 
existents. 

 
d) Enllumenat públic 

 
Consta de 10 llumeneres asimètriques per a vials, tipus 

ASM-A/49-LED o similar, amb equip incorporat, acoblades a les 
façanes mitjançant un braç mural metàl·lic de 0,50 m de sortint. 

 
Les línies elèctriques seran soterrades amb conductor 

de coure de designació UNE VV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 
mm2, col·locat dins de tub flexible corrugat de PVC, de 80 mm de 
diàmetre nominal i 4.25 mm de gruix amb grau de resistència al xoc 
7 i  muntat com a canalització soterrada. 

 
Els pujant fins a la lluminària seran amb tub d'acer pintat 

pavonat. 
 

e) Baixa tensió i telèfons  
 

                  Es preveu el soterrament de 82,80 m de conductor de 
baixa tensió, d’alumini RV 3x1x240-1x150 AL per al creuament dels 
carrers, així com 319,90 m de grapat a la façana amb conductor RZ 



3x150AL/80ALM i la corresponent adaptació de les escomeses 
actuals. 
 
                  Es contempla també el soterrament  de 234 m de la 
xarxa de telefonia, amb els corresponents arquetes i pujants fins a 
connectar amb les línies grapades a les façanes 

       
f) Paviment 

 
El paviment dels carrers serà de 331.00 m2 de formigó 

HP-40, de 20 cm. de gruix, amb tires transversals de llambordins 
Breinco Tegula  o similar, color marfil de forma rectangular 20 x 10 x 
6 cm, de formigó, sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 cm de 
gruix, cada 5 m. Previ a la capa esmentada es disposarà de 10 cm 
de base granular de balastre artificial. 

 
                 Per complementar el paviment de formigó fins a les 
façanes es disposarà de 756,15 m2 de paviment de llambordins 
Breinco Tegula  o similar, color marfil de forma rectangular 20 x 10 x 
6 cm, de formigó  sobre llit de 10 cm de formigó, amb rebliment de 
junts. 
 
  La pavimentació es complementa, pel que fa a la 
continuació del carrer Major amb 236,50 m2 de reforç del ferm 
existent amb una capa de 4 cm d’aglomerat asfàltic en calent. 
 

La justificació del ferm previst es realitza en el Annex a) 
d’aquesta Memòria. 
 

g) Obres accessòries 
 

S’inclouen en aquest apartat la reposició de les servituds 
afectades i elements de jardineria i mobiliari urbà. 

 
 
 
4. MATERIALS 
 
 Els materials adoptats son els especificats anteriorment així 
com els que es defineixen en la resta de documents d’aquest 
Projecte. 
 
 



5. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
 Degut a l’import del pressupost per contracte del projecte no 
caldrà sol·licitar l’exigència de la classificació del contractista. 
 
 
 
6. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 
 
 Es fa constar que les obres projectades constitueixen una 
obra completa, susceptible d’ésser lliurada a l’ús general i públic 
corresponent i que compleixen la normativa vigent. 
 
 
 
7. PREUS I PRESSUPOSTOS 
 
 Els preus adoptats s’han obtingut a partir dels preus dels 
jornals, materials, maquinària i transport actuals. La seva relació pot 
veure’s en el Quadre de Preus núm. 1, trobant-se desglossats en el 
Quadres de Preus núm. 2, i justificats en el corresponent Annex 
d’aquesta Memòria. 
 

Aplicant els preus a les diferents unitats d’obra, s’obté un 
Pressupost d’Execució Material de 157.058,65 €, que produeixen un 
altre de Contracta de 226.148,75 €. 
 
 
 
8. TERMINIS D’EXECUCIÓ I DE GARANTIA 
 
 Es proposa com a termini d’execució de les obres d’aquest 
Projecte el de cinc (5) mesos comptats a partir de la signatura de 
l’acta de replanteig, i com a termini de garantia el de dotze (12) 
mesos comptats a partir de la  seva recepció. 
 
 S’adjunta con annex a aquesta Memòria, els corresponents 
Programes de Treballs. 
 
 
 
 
 



9. DOCUMENTS QUE CONSTEN EN AQUEST PROJECTE 
 
 Són els reglamentaris següents: 
 
  1 - MEMÒRIA, amb sis annexes: 
 
   Annex a) Càlcul de l’afermat 

                         Annex b) Estudi de seguretat i salut 

                         Annex c) Justificació de Preus  

   Annex d)  Programa de Treballs 

                         Annex e) Gestió de residus 

                         Annex e) Fitxes tècniques 

 
  2 - PLÀNOLS, amb els següents fulls:  
 

   Full núm. 1 -  Plànol de situació 

Full núm. 2 -  Fotografies 

Full núm. 3 - Planta general de pavimentació  

Full núm. 4 – Detalls pavimentació  

Full núm. 5 - Planta general  d’abastament d’aigua  

Full núm. 6 - Planta general  de sanejament i 

aigües plujanes 

Full núm. 7 - Planta general d’enllumenat públic 

Full núm. 8 - Planta general de baixa tensió 

Full núm. 9 - Planta general de telèfons 



Full núm. 10 – Detalls sanejament i aigües 

plujanes 

Full núm. 11 – Detalls aigua potable  

Full núm. 12 – Detalls baixa tensió i telèfons   

Full núm. 13 – Detalls enllumenat públic 

 

3 - PLEC DE CONDICIONS 

 

  4 - PRESSUPOST, amb quatres capítols: 

   Capítol     I - Estat d’amidaments 

   Capítol    II - Quadres de Preus 

   Capítol   III - Pressupostos parcials  

   Capítol   IV - Pressupost general 

 
 
10. CONCLUSIÓ 
 
 Amb l’exposat i els documents que s’acompanyen, s’estima 
suficientment detallat el present Projecte perquè pugui servir de 
base per a la contractació i efectiva construcció de les obres. 
 
 
     Girona, gener de 2013 

L’Enginyer de Camins, Canals i Ports           
 
 
 
 
 
     Bartomeu Soley i Espuña 
     Col·legiat núm. 4.863 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex a) 
Càlcul de l’afermat 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
Annex a) 
 
CALCULS DE L’AFERMAT 
 
 
Bases de càlcul 
 
 Per al dimensionament del ferm dels carrers objecte d’estudi, 
es segueix l’especificat a la Instrucció 6.1 IC  de la “Dirección 
General de Carreteras “. 
 
 Els factors que intervenen en el dimensionat són el següents: 
 
  -  Trànsit pesat 
 
  -  Esplanada. 
 
  -  Materials del ferm. 
 
 
Trànsit 
 
 L’estructura del ferm vindrà determinada en funció del nombre 
i característiques dels vehicles pesats que es preveu que circulin 
per la via projectada durant el període de la vida útil del ferm. 
 
 La previsió de trànsit per a aquests carrers, amb una intensitat 
relativament baixa, podem xifrar-la amb una I.M.D. (Intensitat Mitja 
Diària) inferior a 150 vehicles/dia. 
 
 En el dimensionat del ferm no es tenen en compte les 
sol.licitacions degudes als vehicles no definits com a pesats, per 
tant interessa únicament la quantitat de vehicles pesats, i que 
podem suposar-la inferior a 100 vehicles pesats dia. Al tractar-se 
d’una calçada de dos carrils amb doble sentit de circulació es 
considera que incideix sobre cada carril la meitat  dels vehicles 
pesats que circulen per la calçada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
  
        A tal efecte es considera la categoria de trànsit pesat com a 
T41. 



 
Esplanada 
 
 Per les característiques del terreny natural podem classificar 
l’esmentat terreny com a “sol adequat” d’acord amb allò que disposa 
el vigent “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes” amb un índex CBR, corresponent al 95% 
del Proctor Modificat, entre 5 i 10. 
 
 Per tant la classificació de l’esplanada que suportarà el ferm, 
serà del tipus E-1, amb un CBR entre 5 i 10. 
 
 
Materials del ferm 
 
 Les característiques generals dels materials i l’execució de les 
unitats d’obra compliran amb l’especificat en els articles respectius 
del “Pliego de Prescripciones Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes”(PG-3). 
 
 
 La base granular que suporta el ferm, complirà les 
prescripcions del “P.P.T.G. para Obras de Carreteras y Puentes”. 
 
 
Secció estructural del ferm 
 
 El tipus de base considerada serà granular. 
 
 A partir de les dades esmentades l’estructura del ferm 
adeqüat estarà composat de: 
 
 
 

10 cm de base granular. (balastre artificial) en capa de 
base 

 
20 cm de paviment de formigó HP-40 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex b) 
Estudi bàsic de seguretat i 

salut 

 

 

 

 

 
 

 

 





 
 
 
 
1  DADES DE L’OBRA 
 
 
 

1.1. TIPUS D’OBRA:                 Pavimentació i soterrament de serveis 
 

 1.2. EMPLAÇAMENT:     T.M. de Capmany 
 

1.3 SUPERFICIE  AFECTADA:                1.365,00  m2 
 
 1.4. PROMOTOR:    Ajuntament de Capmany 
 
 1.5. AUTOR DEL PROJECTE:   Bartomeu Soley i Espuña   
 
 1.6. TÈCNIC REDACTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT:  

 
Bartomeu Soley i Espuña  

 
 
 
 
 
2  DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 
 
 
 
 2.1. TOPOGRAFIA:    Orografia ondulada 
 
 2.2. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY: resistència, cohesió, nivell freàtic : 
 
      Material granular i roca 
 
      Cohesió mitja 
 
      Nivell freàtic baix 
 

2.3. CARACTERÍSTIQUES DELS VIALS:  
Carrers  amb voreres, utilitzats per veïns i trànsit 
del nucli 

 
 
 
 
 
 

























Bartomeu Soley i Espuña
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col.legiat núm. 4.863



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex c) 
Justificació de preus 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



PROJECTE DE MILLORA DE SERVEIS I PAVIMENTS DEL CARRER MAJOR
DES DE LA PLAÇA MAJOR A LA CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 19,07000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,55000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 20,20000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 20,20000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 19,55000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 19,07000 €
A013H000 h Ajudant d'electricista 17,34000 €
A013M000 h Ajudant de muntador 17,36000 €
A0140000 h Manobre 16,38000 €
A0150000 h Manobre especialista 16,95000 €
A016P000 h Peó jardiner 16,36000 €



PROJECTE DE MILLORA DE SERVEIS I PAVIMENTS DEL CARRER MAJOR
DES DE LA PLAÇA MAJOR A LA CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,97000 €
C1311220 h Pala carregadora sobre erugues, de mida mitjana 69,49000 €
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 54,60000 €
C1331100 h Motoanivelladora, de mida petita 59,35000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat,de 12 a 14 t 57,27000 €
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,51000 €
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 32,94000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 37,57000 €
C1503000 h Camió grua 41,05000 €
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 35,39000 €
C1505120 h Dúmper d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 22,46000 €
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 41,87000 €
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 30,84000 €
C1705700 h Formigonera de 250 l 2,43000 €
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 67,67000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 46,59000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 37,78000 €
C2003000 h Remolinador mecànic 5,20000 €



PROJECTE DE MILLORA DE SERVEIS I PAVIMENTS DEL CARRER MAJOR
DES DE LA PLAÇA MAJOR A LA CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 l Aigua 0,00000 €
B0311010 kg Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,01000 €
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 15,03000 €
B0312500 kg Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,02000 €
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 14,60000 €
B0372000 m3 Tot-u artificial 13,70000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 83,80000 €
B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,23000 €
B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,33000 €
B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
59,56000 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,90000 €

B0652080 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

62,42000 €

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HP-40 kp/cm2 de resistència a flexotracció (PG-3) i consistència plàstica 55,28000 €
B0D81480 m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,09000 €
B0DF6F0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,25000 €
B0DF7G0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,05000 €
B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,46000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,28000 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,24000 €
B0F1D2A2 u Marc i tap 81,04000 €
B9F15100 m2 Lllambordins Breinco Tegula  o similar, color marfil de forma rectangular 20 x 10 x 6 cm, de formigó 23,63000 €
B9F16100 m2 Llambordins Breinco Tegula  o similar, color marfil de forma rectangular 20 x 10 x 6 cm, de formigó 25,78000 €
B9H17210 t Mescla bituminosa en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic

de penetració
33,79000 €

B9H3U001 t Mescla bituminosa en calent 5-A per a capa de trànsit 45,23000 €
BD121890 m Tub de fibrociment lleuger, de D 150 mm i de llargària 4 m, com a màxim 6,68000 €
BD5Z6K30 m Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B de 80x80x8 mm i traves de

passamà de 60 mm cada m
33,72000 €

BD5ZAKF0 u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes 112,91000 €
BD7FH370 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 400 mm de diàmetre nominal de paret interior llisa

iexterior coarrugada per a càrregues elevades, amb una rigidesa circumfrencial de 8 kN/m2 SN8
36,84000 €

BD7FH371 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 315 mm de diàmetre nominal de paret interior llisa
iexterior coarrugada per a càrregues elevades, amb una rigidesa circumfrencial de 8 kN/m2 SN8

24,67000 €

BD7FH372 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 200 mm de diàmetre nominal de paret interior llisa
iexterior coarrugada per a càrregues elevades, amb una rigidesa circumfrencial de 8 kN/m2 SN8

15,95000 €

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D 70 cm i 145 kg de pes 103,29000 €
BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 18,23000 €
BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 142,11000 €
BFB1E201 m Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal

segons UNE 53-131-90
4,72000 €

BFB1F211 m Tub de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons UNE 53-131-90

9,03000 €

BFBA1624 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i 16 bar de pressió nominal,
segons UNE 53-131-90, amb ramal a 90 ° de 90 mm de DN

29,40000 €
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MATERIALS

BFBA1625 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 125 mm de dn i 16 bar de pressió nominal,
segons UNE 53-131-90 amb ramal a 90° de 125 mm de dn, per a soldar

29,84000 €

BFBA1A28 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 160mm de dn i 6 bar de pressió nominal,
segons UNE 53-131-90 amb ramal a 90° de 125 mm de dn, per a soldar

59,22000 €

BFBB1625 u Colze de 90°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de dn i 16 bar de pressió nominal,
segons UNE 53-131-90, per a soldar

59,17000 €

BFBB1A25 u Colze de 90°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 160 mm de dn i 10 bar de pressió nominal,
segons UNE 53-131-90, per a soldar

113,40000 €

BFBB7625 u Colze de 45°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de dn i 16 bar de pressió nominal,
segons UNE 53-131-90, per a soldar

44,14000 €

BFBB7A25 u Colze de 45°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 160 mm de dn i 10 bar de pressió nominal,
segons UNE 53-131-90, per a soldar

100,80000 €

BFWB1E05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

70,49000 €

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar de
pressió nominal, per a soldar

54,68000 €

BFYB1E05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,21000 €

BFYB1F22 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de
diàmetre nominal exterior, de 4 bar de pressió nominal, soldat

0,28000 €

BG153932 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció estanca i
encastada a la paret

8,37000 €

BG210F20 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre nominal i 1.7 mm de gruix, amb grau de resistència al
xoc 7

1,94000 €

BG221K20 m Tub flexible corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal i 4.25 mm de gruix, amb grau de
resistència al xoc 7

0,75000 €

BG312300 m Conductor de coure de designació UNE VV 0.6/1 KV, bipolar de secció 2x2.5 mm2 0,54000 €
BG313600 m Conductor de coure de designació UNE VV 0.6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 1,89000 €
BG380700 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,19000 €
BG393E01 m Conductor d'alumini RZ 3x150 AL/80 ALM 12,00000 €
BG393E02 m Conductor d'alumini RV 3x1x240-1x150 AL 19,00000 €
BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14.6 mm de

diàmetre, de 300 µm
7,79000 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada, incloent caixa de connexió i
proteccio amb cartutxo de 6 A, tipus DF 20/2N d' EMM o similar

4,99000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,35000 €
BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,13000 €
BHM22400 u Braç mural 45,00000 €
BHN32581 u Llumenera asimètrica per a vials, tipus ASM-A/49-LED o similar 510,91000 €
BHWM2000 u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 16,98000 €
BJM35BE0 u Ventosa per a embridar de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa,

tipus 2
153,25000 €

BM213620 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de d i de 4' de d de connexió a
la canonada

297,26000 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,72000 €
BN12B320 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pn, de

bronze, tipus 2
193,52000 €

BN12B420 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de
bronze, tipus 2

198,26000 €

BN12D420 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, i d'eix
ascendent d'acer innoxidable, de bronze, tipus 2

255,18000 €
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BN12F321 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm, de 16 bar de PN, i d'eix
ascendent d'acer innoxidable, de bronze, tipus 2

368,00000 €

BQ115FQ1 u Banc senzill de fusta de 150 cm de llargària 163,86000 €
BQ115TN1 u Cadira senzilla de fusta tipus Montseny o similart, de 57,5 cm de llargària, 114,21000 €
BQ211110 u Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base perforada,

vora de forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm
52,29000 €

BQZAU050 u Pilona tipus Via Julia 62,00000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 61,47000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 16,95000 = 15,25500

Subtotal: 15,25500 15,25500
Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,43000 = 1,09350

Subtotal: 1,09350 1,09350
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 83,80000 = 12,57000

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 14,60000 = 22,63000

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 15,03000 = 9,76950
B0111000 l Aigua 0,180      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 44,96950 44,96950
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 15,25500 = 0,15255

Subtotal: 0,15255 0,15255

COST DIRECTE 61,47055

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,47055

D070A8B1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 103,62000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-1 E32515G3 m3 Formigó per a protecció de canonades iancoratge de
peces especials, HA-25/P/20/IIa de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i
abocat amb cubilot.

Rend.: 1,000 80,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,720 /R x 16,38000 = 11,79360
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,180 /R x 19,55000 = 3,51900

Subtotal: 15,31260 15,31260
Materials

B0652080 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 62,42000 = 65,54100

Subtotal: 65,54100 65,54100

COST DIRECTE 80,85360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,85360

P-2 F2191303 m Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb
martell picador

Rend.: 1,000 2,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 16,95000 = 1,69500

Subtotal: 1,69500 1,69500
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 15,97000 = 0,79850

Subtotal: 0,79850 0,79850

COST DIRECTE 2,49350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,49350

P-3 F2194JG3 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària, amb martell picador

Rend.: 1,000 5,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,220 /R x 16,95000 = 3,72900

Subtotal: 3,72900 3,72900
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,110 /R x 15,97000 = 1,75670

Subtotal: 1,75670 1,75670
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COST DIRECTE 5,48570
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,48570

P-4 F2194XC2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb
mitjans mecànics

Rend.: 1,000 1,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 16,95000 = 0,84750

Subtotal: 0,84750 0,84750
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 15,97000 = 0,79850

Subtotal: 0,79850 0,79850

COST DIRECTE 1,64600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,64600

P-5 F221A420 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en
terreny compacte, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 3,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 16,38000 = 0,16380

Subtotal: 0,16380 0,16380
Maquinària

C1311220 h Pala carregadora sobre erugues, de mida mitjana 0,045 /R x 69,49000 = 3,12705

Subtotal: 3,12705 3,12705

COST DIRECTE 3,29085
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,29085

P-6 F2225420 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny compacte, incloent roca,
amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 7,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,38000 = 1,63800

Subtotal: 1,63800 1,63800
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 54,60000 = 5,46000

Subtotal: 5,46000 5,46000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 7,09800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,09800

P-7 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m,
amb material seleccionat de l'excavació, en tongades
de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 9,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 16,95000 = 2,54250

Subtotal: 2,54250 2,54250
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 54,60000 = 5,46000
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,150 /R x 8,51000 = 1,27650

Subtotal: 6,73650 6,73650

COST DIRECTE 9,27900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,27900

P-8 F2285J00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m,
amb sorres, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant

Rend.: 1,000 21,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 16,95000 = 1,69500

Subtotal: 1,69500 1,69500
Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,050 /R x 8,51000 = 0,42550
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,050 /R x 54,60000 = 2,73000

Subtotal: 3,15550 3,15550
Materials

B0311010 kg Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 1.700,000      x 0,01000 = 17,00000

Subtotal: 17,00000 17,00000

COST DIRECTE 21,85050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,85050

P-9 F2414267 m3 Transport de terres a l'abocador, carregat amb
mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i
fins a 10 km, incloent canon de l'abocador

Rend.: 1,000 2,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,090 /R x 32,94000 = 2,96460
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Subtotal: 2,96460 2,96460

COST DIRECTE 2,96460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,96460

P-10 F921201F m3 Subbase artificial,amb estesa i piconatge del material
al 95 % del PM

Rend.: 1,000 15,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 16,38000 = 0,32760

Subtotal: 0,32760 0,32760
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,010 /R x 37,57000 = 0,37570
C1331100 h Motoanivelladora, de mida petita 0,010 /R x 59,35000 = 0,59350
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat,de 12 a 14 t 0,010 /R x 57,27000 = 0,57270

Subtotal: 1,54190 1,54190
Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,000      x 13,70000 = 13,70000
B0111000 l Aigua 50,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 13,70000 13,70000

COST DIRECTE 15,56950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,56950

P-11 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

Rend.: 1,000 21,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,38000 = 0,81900

Subtotal: 0,81900 0,81900
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 37,57000 = 0,93925
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat,de 12 a 14 t 0,050 /R x 57,27000 = 2,86350
C1331100 h Motoanivelladora, de mida petita 0,050 /R x 59,35000 = 2,96750

Subtotal: 6,77025 6,77025
Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,000      x 13,70000 = 13,70000
B0111000 l Aigua 50,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 13,70000 13,70000
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COST DIRECTE 21,28925
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,28925

P-12 F9916415 u Escossell circular de planxa d'acer corten de D 1200
mm i 40 mm de gruix anellat de formigó

Rend.: 1,000 118,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-13 F9F15122 m2 Paviment de llambordins Breinco Tegula o similar,
color marfil de forma rectangular 20 x 10 x 6 cm, de
formigó  sobre llit de formigó, amb rebliment de junts

Rend.: 1,000 37,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,020 /R x 16,95000 = 0,33900
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 16,38000 = 3,27600
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 19,55000 = 3,91000

Subtotal: 7,52500 7,52500
Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 8,51000 = 0,17020

Subtotal: 0,17020 0,17020
Materials

B9F15100 m2 Lllambordins Breinco Tegula  o similar, color marfil de
forma rectangular 20 x 10 x 6 cm, de formigó

1,000      x 23,63000 = 23,63000

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HP-40 kp/cm2 de
resistència a flexotracció (PG-3) i consistència plàstica

0,120      x 55,28000 = 6,63360

Subtotal: 30,26360 30,26360

COST DIRECTE 37,95880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,95880

P-14 F9F16129 m2 Franja transversal de llambordins Breinco Tegula o
similar, color marfil de forma rectangular 20 x 10 x 6
cm, de formigó, sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 20 cm de gruix.

Rend.: 1,000 68,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 16,95000 = 8,47500
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 19,55000 = 9,77500
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 16,38000 = 8,19000

Subtotal: 26,44000 26,44000
Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,500 /R x 8,51000 = 4,25500

Subtotal: 4,25500 4,25500
Materials

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,200      x 57,90000 = 11,58000

B9F16100 m2 Llambordins Breinco Tegula  o similar, color marfil de
forma rectangular 20 x 10 x 6 cm, de formigó

1,020      x 25,78000 = 26,29560
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Subtotal: 37,87560 37,87560

COST DIRECTE 68,57060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,57060

P-15 F9G1D2G7 m3 Paviment de formigó sense additius HP-40 kp/cm2 de
resistència a flexotracció (PG-3) i consistència
plàstica, escampat amb transport interior mecànic,
estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic

Rend.: 1,000 83,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,38000 = 4,09500
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 19,55000 = 4,88750
A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 16,95000 = 4,23750

Subtotal: 13,22000 13,22000
Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,250 /R x 22,46000 = 5,61500

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,080 /R x 67,67000 = 5,41360
C2003000 h Remolinador mecànic 0,250 /R x 5,20000 = 1,30000

Subtotal: 12,32860 12,32860
Materials

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HP-40 kp/cm2 de
resistència a flexotracció (PG-3) i consistència plàstica

1,050      x 55,28000 = 58,04400

Subtotal: 58,04400 58,04400

COST DIRECTE 83,59260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,59260

P-16 F9H12115 t Mescla bituminosa en calent de composició densa
5-A amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall

Rend.: 1,000 49,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 16,38000 = 0,32760
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,050 /R x 19,55000 = 0,97750

Subtotal: 1,30510 1,30510
Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,020 /R x 37,78000 = 0,75560

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,020 /R x 46,59000 = 0,93180
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat,de 12 a 14 t 0,020 /R x 57,27000 = 1,14540

Subtotal: 2,83280 2,83280
Materials

B9H3U001 t Mescla bituminosa en calent 5-A per a capa de trànsit 1,000      x 45,23000 = 45,23000
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Subtotal: 45,23000 45,23000

COST DIRECTE 49,36790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,36790

P-17 F9H17212 t Mescla bituminosa en calent de composició
semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 96 % de
l'assaig marshall

Rend.: 1,000 40,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 16,38000 = 3,27600
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,050 /R x 19,55000 = 0,97750

Subtotal: 4,25350 4,25350
Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,020 /R x 46,59000 = 0,93180
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,020 /R x 37,78000 = 0,75560

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat,de 12 a 14 t 0,020 /R x 57,27000 = 1,14540

Subtotal: 2,83280 2,83280
Materials

B9H17210 t Mescla bituminosa en calent de composició
semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració

1,000      x 33,79000 = 33,79000

Subtotal: 33,79000 33,79000

COST DIRECTE 40,87630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,87630

P-18 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
ECI, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 1,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,020 /R x 16,95000 = 0,33900

Subtotal: 0,33900 0,33900
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,020 /R x 30,84000 = 0,61680

Subtotal: 0,61680 0,61680
Materials

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 0,33000 0,33000
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COST DIRECTE 1,28580
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,28580

P-19 F9J13R40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
ECR-1, amb dotació 1 kg/m2, incloent neteja de la
superfície

Rend.: 1,000 0,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 16,95000 = 0,05085

Subtotal: 0,05085 0,05085
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 30,84000 = 0,09252

Subtotal: 0,09252 0,09252
Materials

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 1,000      x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 0,23000 0,23000

COST DIRECTE 0,37337
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,37337

P-20 FB000001 P.A Per a la reposició de servituds i serveis a conservar
afectats durant les obres, i xarxes i connexions
d'escomeses provisionals per interrupció del
subministrament dels serveis, incloent afectacions a
la xarxa de B.T., enllumenat, clavegueram i telèfons
existents

Rend.: 1,000 1.280,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-21 FB000002 P.A Per a imprevistos a justificar segons el quadre de
preus del projecte

Rend.: 1,000 7.800,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-22 FB000003 P.A Despeses de seguretat i salut Rend.: 1,000 1.570,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-23 FB000010 u Reposició escomesa de clavagueram, incloent
excavació de rasa, piconatge amb material
d'excavació i transport de terres, tub de PE D-200
autoportant, recobriment del tub amb formigó i part
proporcional de connexió a la xarxa general i
escomesa

Rend.: 1,000 173,81 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-24 FB000011 u Connexió a la xarxa existent Rend.: 1,000 390,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-25 FB000777 u Reposició d'escomesa d'aigua potable, amb
excavació de rasa, rebliment i piconatge i transport de
terres, pericó de 38x38x55 cm, bastiment i tapa de
pericó, tub de polietilè de 3/4'', vàlvula d'esfera, collarí
de D-125/D-3/4'', connexió a comptadors existents,
subministrament de material i col.locació

Rend.: 1,000 190,89 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-26 FB000779 u Connexió amb la xarxa d'aigua potable existent Rend.: 1,000 206,17 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-27 FB389000 m2 Fresat del paviment existent Rend.: 1,000 4,45 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-28 FD5J6F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 82,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 16,38000 = 24,57000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,500 /R x 19,55000 = 29,32500

Subtotal: 53,89500 53,89500
Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 2,28000 = 1,27680
B0DF6F0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de

70x30x85 cm, per a 150 usos
1,000      x 1,25000 = 1,25000

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,431      x 59,56000 = 25,67036

Subtotal: 28,19716 28,19716

COST DIRECTE 82,09216
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,09216

P-29 FD5KKF0E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de
15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera
de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 59,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,941 /R x 16,38000 = 15,41358
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,941 /R x 19,55000 = 18,39655

Subtotal: 33,81013 33,81013
Materials

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,398      x 59,56000 = 23,70488

B0D81480 m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,200      x 1,09000 = 1,30800
B0DZA000 l Desencofrant 0,174      x 2,28000 = 0,39672

Subtotal: 25,40960 25,40960

COST DIRECTE 59,21973
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,21973

P-30 FD5Z6K3J m Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de
perfil d'acer A/37-B de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al
formigó

Rend.: 1,000 46,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 16,38000 = 5,73300
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 19,55000 = 6,84250

Subtotal: 12,57550 12,57550
Materials

BD5Z6K30 m Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de
perfil d'acer A/37-B de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada m

1,000      x 33,72000 = 33,72000

Subtotal: 33,72000 33,72000

COST DIRECTE 46,29550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,29550

P-31 FD5ZAKFJ u Reixa practicable per a interceptor, de fosa grisa de
982x490x76 mm i 145 kg de pes, col·locada
ancorada al formigó

Rend.: 1,000 115,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 16,38000 = 1,31040
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,080 /R x 19,55000 = 1,56400

Subtotal: 2,87440 2,87440
Materials

BD5ZAKF0 u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76
mm i 145 kg de pes

1,000      x 112,91000 = 112,91000

Subtotal: 112,91000 112,91000

COST DIRECTE 115,78440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,78440

P-32 FD5ZJJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal,de fosa
grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 80,29 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-33 FDB17660 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i
de planta 1.2x1.2 m

Rend.: 1,000 27,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,38000 = 4,09500
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 19,55000 = 4,88750

Subtotal: 8,98250 8,98250
Materials

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,317      x 59,56000 = 18,88052

Subtotal: 18,88052 18,88052
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COST DIRECTE 27,86302
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,86302

P-34 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 129,28 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-35 FDDZ3159 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa,
de D 70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 119,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 16,38000 = 6,71580
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 19,55000 = 8,01550

Subtotal: 14,73130 14,73130
Materials

D070A8B1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,017      x 103,62000 = 1,76154

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa
de D 70 cm i 145 kg de pes

1,000      x 103,29000 = 103,29000

Subtotal: 105,05154 105,05154

COST DIRECTE 119,78284
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,78284

P-36 FDG32357 m Canalització amb dues tubs de PVC corrugat de D 80
mm i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 12,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 19,55000 = 3,91000
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 16,38000 = 3,27600

Subtotal: 7,18600 7,18600
Materials

BG221K20 m Tub flexible corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre
nominal i 4.25 mm de gruix, amb grau de resistència
al xoc 7

2,100      x 0,75000 = 1,57500

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,060      x 59,56000 = 3,57360

Subtotal: 5,14860 5,14860
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COST DIRECTE 12,33460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,33460

FDG34377 m Canalització amb dos tubs de PVC de D 110 mm i
dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 16,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 16,38000 = 3,27600
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 19,55000 = 3,91000

Subtotal: 7,18600 7,18600
Materials

BG210F20 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre nominal i
1.7 mm de gruix, amb grau de resistència al xoc 7

2,100      x 1,94000 = 4,07400

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,091      x 59,56000 = 5,41996

Subtotal: 9,49396 9,49396

COST DIRECTE 16,67996
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,67996

P-37 FDG77777 u Despeses legalització de la instal.lació, amb la
tramitació dels permisos i l'abonament de les taxes
corresponents, incloent supervisió i assatjos

Rend.: 1,000 8.200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-38 FDGA3222 u Adaptació escomeses actuals a la nova xarxa amb
p.p nous armaris i caixes de distribució i desmuntatge
línies aèries a suprimir

Rend.: 1,000 149,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-39 FDGA3223 u Pujant de tub d'acer pintat pavonat per a la línia
telefònica

Rend.: 1,000 107,99 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-40 FDGA3224 u Pujant de tub d'acer pintat pavonat per a la línia
elèctrica de baixa tensió

Rend.: 1,000 82,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-41 FDGA3226 u Pujant de tub d'acer pintat pavonat per a la línia
elèctrica d'enllumenat públic

Rend.: 1,000 83,40 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-42 FDGA32C8 m Canalització amb dos tubs de PVC de D 160 mm i
dau de recobriment de 45x40 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 30,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 16,38000 = 3,27600
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 19,55000 = 3,91000
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Subtotal: 7,18600 7,18600
Materials

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,166      x 59,56000 = 9,88696

BD121890 m Tub de fibrociment lleuger, de D 150 mm i de llargària
4 m, com a màxim

2,000      x 6,68000 = 13,36000

Subtotal: 23,24696 23,24696

COST DIRECTE 30,43296
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,43296

P-43 FDGA32Z0 m Canalització amb dos tubs de PVC de D110 mm i dau
de recobriment de 30x30 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 17,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

FDG34377 m Canalització amb dos tubs de PVC de D 110 mm i
dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

1,050      x 16,67996 = 17,51396

Subtotal: 17,51396 17,51396

COST DIRECTE 17,51396
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,51396

P-44 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 61,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 16,38000 = 19,65600
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 19,55000 = 23,46000

Subtotal: 43,11600 43,11600
Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 6,000      x 0,24000 = 1,44000
B0DF7G0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat

de 38x38x55 cm, per a 150 usos
1,000      x 1,05000 = 1,05000

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,260      x 59,56000 = 15,48560

B0312500 kg Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 13,500      x 0,02000 = 0,27000

Subtotal: 18,24560 18,24560

COST DIRECTE 61,36160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,36160
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P-45 FDK2A666 u Armari prefabricat amb porta metàl.lica segons Cia
Subministradora, col,locat, incloent connexions

Rend.: 1,000 360,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-46 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 88,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,400 /R x 19,55000 = 27,37000
A0140000 h Manobre 1,400 /R x 16,38000 = 22,93200

Subtotal: 50,30200 50,30200
Materials

B0312500 kg Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 27,000      x 0,02000 = 0,54000
B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 8,000      x 0,24000 = 1,92000
B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de

57x57x125 cm, per a 150 usos
1,000      x 1,46000 = 1,46000

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,570      x 59,56000 = 33,94920

Subtotal: 37,86920 37,86920

COST DIRECTE 88,17120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,17120

P-47 FDK2A6F4 u Arqueta tipus M amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Rend.: 1,000 169,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,400 /R x 16,38000 = 22,93200
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,400 /R x 19,55000 = 27,37000

Subtotal: 50,30200 50,30200
Materials

B0F1D2A2 u Marc i tap 1,000      x 81,04000 = 81,04000
B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 8,000      x 0,24000 = 1,92000
B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de

57x57x125 cm, per a 150 usos
1,000      x 1,46000 = 1,46000

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,570      x 59,56000 = 33,94920

B0312500 kg Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 27,000      x 0,02000 = 0,54000

Subtotal: 118,90920 118,90920

COST DIRECTE 169,21120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,21120
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P-48 FDK2A6F5 u Arqueta tipus H, totalment acabada, amb parets de
15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 361,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 4,000 /R x 19,55000 = 78,20000
A0140000 h Manobre 4,000 /R x 16,38000 = 65,52000

Subtotal: 143,72000 143,72000
Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 16,000      x 0,24000 = 3,84000
B0312500 kg Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 54,000      x 0,02000 = 1,08000
B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de

57x57x125 cm, per a 150 usos
2,000      x 1,46000 = 2,92000

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 142,11000 = 142,11000

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,140      x 59,56000 = 67,89840

Subtotal: 217,84840 217,84840

COST DIRECTE 361,56840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 361,56840

P-49 FDKZ3159 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 32,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 16,38000 = 5,73300
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 19,55000 = 6,84250

Subtotal: 12,57550 12,57550
Materials

D070A8B1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,020      x 103,62000 = 2,07240

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

1,000      x 18,23000 = 18,23000

Subtotal: 20,30240 20,30240

COST DIRECTE 32,87790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,87790

P-50 FDKZ3179 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 161,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 19,55000 = 8,79750
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 16,38000 = 7,37100

Subtotal: 16,16850 16,16850
Materials

D070A8B1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,030      x 103,62000 = 3,10860

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 142,11000 = 142,11000

Subtotal: 145,21860 145,21860

COST DIRECTE 161,38710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,38710

FFB11F23 u Accessoris per a tubs de polietilè de 160 mm de
diàmetre

Rend.: 1,000 65,52 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-51 FFB1E255 m Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal,
segons norma UNE 53-131-90, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 16,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant de muntador 0,120 /R x 17,36000 = 2,08320
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 20,20000 = 2,42400

Subtotal: 4,50720 4,50720
Materials

BFWB1E05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

0,100      x 70,49000 = 7,04900

BFYB1E05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,21000 = 0,21000

BFB1E201 m Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons UNE 53-131-90

1,020      x 4,72000 = 4,81440

Subtotal: 12,07340 12,07340

COST DIRECTE 16,58060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,58060

FFB1F201 m Tub de polietilè de densitat alta, de 160 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal,
segons norma UNE 53-131-90.

Rend.: 1,000 19,66 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-52 FFB1F225 m Tub de polietilè de densitat alta, de 125 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal,
segons norma UNE 53-131-90, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 19,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 20,20000 = 2,42400
A013M000 h Ajudant de muntador 0,120 /R x 17,36000 = 2,08320

Subtotal: 4,50720 4,50720
Materials

BFYB1F22 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre
nominal exterior, de 4 bar de pressió nominal, soldat

1,000      x 0,28000 = 0,28000

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
125 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar de
pressió nominal, per a soldar

0,100      x 54,68000 = 5,46800

BFB1F211 m Tub de polietilè de densitat alta, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons UNE 53-131-90

1,020      x 9,03000 = 9,21060

Subtotal: 14,95860 14,95860

COST DIRECTE 19,46580
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,46580

P-53 FFB1F226 m Tub de polietilè de densitat alta, de 160 mm de
diàmetre nominal exterior, 16 bar de pressió nominal,
segons norma UNE 53-131-90, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 27,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant de muntador 0,100 /R x 17,36000 = 1,73600
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 20,20000 = 2,02000

Subtotal: 3,75600 3,75600
Materials

BFYB1F22 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre
nominal exterior, de 4 bar de pressió nominal, soldat

1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 0,28000 0,28000
Partides d'obra

FFB11F23 u Accessoris per a tubs de polietilè de 160 mm de
diàmetre

0,050      x 65,52000 = 3,27600

FFB1F201 m Tub de polietilè de densitat alta, de 160 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal,
segons norma UNE 53-131-90.

1,020      x 19,66000 = 20,05320

Subtotal: 23,32920 23,32920
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COST DIRECTE 27,36520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,36520

P-54 FG153932 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150
mm, amb grau de protecció estanca i encastada a la
paret

Rend.: 1,000 18,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 20,20000 = 3,03000
A013H000 h Ajudant d'electricista 0,150 /R x 17,34000 = 2,60100

Subtotal: 5,63100 5,63100
Materials

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada, incloent caixa de connexió i proteccio amb
cartutxo de 6 A, tipus DF 20/2N d' EMM o similar

1,000      x 4,99000 = 4,99000

BG153932 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150
mm, amb grau de protecció estanca i encastada a la
paret

1,000      x 8,37000 = 8,37000

Subtotal: 13,36000 13,36000

COST DIRECTE 18,99100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,99100

P-55 FG221K2K m Tub flexible corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre
nominal i 4.25 mm de gruix amb grau de resistència
al xoc 7 i  muntat com a canalització soterrada

Rend.: 1,000 0,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant d'electricista 0,005 /R x 17,34000 = 0,08670
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,005 /R x 20,20000 = 0,10100

Subtotal: 0,18770 0,18770
Materials

BG221K20 m Tub flexible corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre
nominal i 4.25 mm de gruix, amb grau de resistència
al xoc 7

1,000      x 0,75000 = 0,75000

Subtotal: 0,75000 0,75000

COST DIRECTE 0,93770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,93770

P-56 FG312306 m Conductor de coure de designació UNE VV 0,6/1 KV,
bipolar de secció 2x2.5 mm2 i col.locat en columnes i
baixants

Rend.: 1,000 1,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 20,20000 = 0,30300
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A013H000 h Ajudant d'electricista 0,015 /R x 17,34000 = 0,26010

Subtotal: 0,56310 0,56310
Materials

BG312300 m Conductor de coure de designació UNE VV 0.6/1 KV,
bipolar de secció 2x2.5 mm2

1,000      x 0,54000 = 0,54000

Subtotal: 0,54000 0,54000

COST DIRECTE 1,10310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,10310

P-57 FG313606 m Conductor de coure de designació UNE VV 0,6/1 KV,
tetrapolar de secció 4x6 mm2 i col.locat en tub

Rend.: 1,000 2,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 20,20000 = 0,40400
A013H000 h Ajudant d'electricista 0,020 /R x 17,34000 = 0,34680

Subtotal: 0,75080 0,75080
Materials

BG313600 m Conductor de coure de designació UNE VV 0.6/1 KV,
tetrapolar de secció 4x6 mm2

1,000      x 1,89000 = 1,89000

Subtotal: 1,89000 1,89000

COST DIRECTE 2,64080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,64080

P-58 FG380702 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 1,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant d'electricista 0,005 /R x 17,34000 = 0,08670
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,005 /R x 20,20000 = 0,10100

Subtotal: 0,18770 0,18770
Materials

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,35000 = 0,35000

BG380700 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,000      x 1,19000 = 1,19000

Subtotal: 1,54000 1,54000

COST DIRECTE 1,72770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,72770

P-59 FG393E06 m Conductor d'alumini RV 3x1x240-1x150 AL, col.locat
en tub, incloent connexions i terminals

Rend.: 1,000 22,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A013H000 h Ajudant d'electricista 0,100 /R x 17,34000 = 1,73400
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 20,20000 = 2,02000

Subtotal: 3,75400 3,75400
Materials

BG393E02 m Conductor d'alumini RV 3x1x240-1x150 AL 1,000      x 19,00000 = 19,00000

Subtotal: 19,00000 19,00000

COST DIRECTE 22,75400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,75400

P-60 FG393E07 m Conductor d'alumini RZ 3x150 AL/80 ALM grapat a la
paret, incloent derivacions i connexions de xarxa i
escomeses

Rend.: 1,000 15,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant d'electricista 0,100 /R x 17,34000 = 1,73400
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 20,20000 = 2,02000

Subtotal: 3,75400 3,75400
Materials

BG393E01 m Conductor d'alumini RZ 3x150 AL/80 ALM 1,000      x 12,00000 = 12,00000

Subtotal: 12,00000 12,00000

COST DIRECTE 15,75400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,75400

P-61 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de
llargària i de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 13,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant d'electricista 0,050 /R x 17,34000 = 0,86700
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 20,20000 = 1,01000

Subtotal: 1,87700 1,87700
Materials

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 7,79000 = 7,79000

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,13000 = 4,13000

Subtotal: 11,92000 11,92000

COST DIRECTE 13,79700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,79700
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P-62 FHM11H24 u Braç mural d'acer galvanitzat de tipus especific per a
la lluminaria, de 0,50 m de sortint.

Rend.: 1,000 90,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant d'electricista 0,250 /R x 17,34000 = 4,33500
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 20,20000 = 5,05000

Subtotal: 9,38500 9,38500
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,250 /R x 35,39000 = 8,84750
C1503000 h Camió grua 0,250 /R x 41,05000 = 10,26250

Subtotal: 19,11000 19,11000
Materials

BHWM2000 u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 1,000      x 16,98000 = 16,98000
BHM22400 u Braç mural 1,000      x 45,00000 = 45,00000

Subtotal: 61,98000 61,98000

COST DIRECTE 90,47500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,47500

P-63 FHN32581 u Llumenera asimètrica per a vials, tipus
ASM-A/49-LED o similar, amb equip incorporat i
acoblada al suport

Rend.: 1,000 548,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 20,20000 = 20,20000
A013H000 h Ajudant d'electricista 1,000 /R x 17,34000 = 17,34000

Subtotal: 37,54000 37,54000
Materials

BHN32581 u Llumenera asimètrica per a vials, tipus
ASM-A/49-LED o similar

1,000      x 510,91000 = 510,91000

Subtotal: 510,91000 510,91000

COST DIRECTE 548,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 548,45000

P-64 FJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de
16 bar de pressió de prova, de fosa, tipus 2 i muntada
en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 173,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant de muntador 0,540 /R x 17,36000 = 9,37440
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,540 /R x 20,20000 = 10,90800

Subtotal: 20,28240 20,28240
Materials

BJM35BE0 u Ventosa per a embridar de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, tipus
2

1,000      x 153,25000 = 153,25000
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Subtotal: 153,25000 153,25000

COST DIRECTE 173,53240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,53240

P-65 FM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de d i de 4' de d de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior

Rend.: 1,000 411,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant de muntador 3,000 /R x 17,36000 = 52,08000
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 20,20000 = 60,60000

Subtotal: 112,68000 112,68000
Materials

BM213620 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de d i de 4' de d de connexió a la
canonada

1,000      x 297,26000 = 297,26000

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,000      x 1,72000 = 1,72000

Subtotal: 298,98000 298,98000

COST DIRECTE 411,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 411,66000

P-66 FN12B424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre
nomimal 80 mm, de 16 bar de PN, d'eix ascendent
d'acer innoxidable, de bronze, tipus 2 i muntada en
pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 240,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant de muntador 1,120 /R x 17,36000 = 19,44320
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,120 /R x 20,20000 = 22,62400

Subtotal: 42,06720 42,06720
Materials

BN12B420 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 80 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze,
tipus 2

1,000      x 198,26000 = 198,26000

Subtotal: 198,26000 198,26000

COST DIRECTE 240,32720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 240,32720

P-67 FN12D424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre
nomimal 100 mm, de 16 bar de PN, i d'eix ascendent
d'acer innoxidable, de bronze, tipus 2 i muntada en
pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 308,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant de muntador 1,430 /R x 17,36000 = 24,82480
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,430 /R x 20,20000 = 28,88600

Subtotal: 53,71080 53,71080
Materials

BN12D420 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, i d'eix
ascendent d'acer innoxidable, de bronze, tipus 2

1,000      x 255,18000 = 255,18000

Subtotal: 255,18000 255,18000

COST DIRECTE 308,89080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 308,89080

P-68 FQ115FQ2 u Banc senzill de fusta tipus Montseny o similar, de 150
cm de llargària, ancorat amb daus de formigó de
30x30x30 cm

Rend.: 1,000 192,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,38000 = 16,38000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 19,55000 = 3,91000

Subtotal: 20,29000 20,29000
Materials

BQ115FQ1 u Banc senzill de fusta de 150 cm de llargària 1,000      x 163,86000 = 163,86000
D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum

1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,1199      x 61,47055 = 7,37032

Subtotal: 171,23032 171,23032
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 20,29000 = 0,50725

Subtotal: 0,50725 0,50725

COST DIRECTE 192,02757
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,02757

P-69 FQ115TN2 u Cadira senzilla de fusta tipus Montseny o similar, de
57,5 cm de llargària,, ancorat amb daus de formigó
de 30x30x30 cm

Rend.: 1,000 128,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 16,38000 = 3,27600
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 19,55000 = 3,91000

Subtotal: 7,18600 7,18600
Materials

BQ115TN1 u Cadira senzilla de fusta tipus Montseny o similart, de
57,5 cm de llargària,

1,000      x 114,21000 = 114,21000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM

0,1199      x 61,47055 = 7,37032
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II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Subtotal: 121,58032 121,58032
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 7,18600 = 0,17965

Subtotal: 0,17965 0,17965

COST DIRECTE 128,94597
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,94597

P-70 FQ211112 u Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planxa
pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i
suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus
de formigó de 30x30x30 cm

Rend.: 1,000 65,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 19,55000 = 4,88750
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,38000 = 4,09500

Subtotal: 8,98250 8,98250
Materials

BQ211110 u Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre de planxa
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de
forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

1,000      x 52,29000 = 52,29000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,0594      x 61,47055 = 3,65135

Subtotal: 55,94135 55,94135
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,98267 = 0,13474

Subtotal: 0,13474 0,13474

COST DIRECTE 65,05859
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,05859

P-71 FQZAU050 u Pilona tipus Via Julia, col.locada Rend.: 1,000 80,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 16,38000 = 6,55200
A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 19,07000 = 7,62800

Subtotal: 14,18000 14,18000
Materials

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,060      x 59,56000 = 3,57360
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PARTIDES D'OBRA

BQZAU050 u Pilona tipus Via Julia 1,000      x 62,00000 = 62,00000

Subtotal: 65,57360 65,57360
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 14,18000 = 0,35450

Subtotal: 0,35450 0,35450

COST DIRECTE 80,10810
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,10810

P-72 FR43F610 u Subministrament de cercis siliquastrum, en contenidor Rend.: 1,000 160,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-73 FR632J73 u Obertura de clot i plantació d'arbre, amb grua
autopropulsada

Rend.: 1,000 24,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A016P000 h Peó jardiner 0,700 /R x 16,36000 = 11,45200
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,150 /R x 19,07000 = 2,86050

Subtotal: 14,31250 14,31250
Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,250 /R x 41,87000 = 10,46750

Subtotal: 10,46750 10,46750
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 14,31267 = 0,21469

Subtotal: 0,21469 0,21469

COST DIRECTE 24,99469
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,99469

P-74 GBE3U020 m Banda senyalitzadora de serveis, de PVC, de 25 cm
d'amplada, col.locada dins rasa sobre protecció de
sorra del servei

Rend.: 1,000 0,29 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-75 GD7FH375 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 400 mm
de diàmetre nominal de paret interior llisa i exterior
coarrugada per a càrregues elevades, amb una
rigidesa circumfrencial de 8 kN/m2 SN8

Rend.: 1,000 39,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 20,20000 = 1,01000
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,38000 = 1,63800

Subtotal: 2,64800 2,64800
Materials

BD7FH370 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 400 mm
de diàmetre nominal de paret interior llisa iexterior
coarrugada per a càrregues elevades, amb una
rigidesa circumfrencial de 8 kN/m2 SN8

1,000      x 36,84000 = 36,84000



PROJECTE DE MILLORA DE SERVEIS I PAVIMENTS DEL CARRER MAJOR
DES DE LA PLAÇA MAJOR A LA CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 36,84000 36,84000

COST DIRECTE 39,48800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,48800

P-76 GD7FH376 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 315 mm
de diàmetre nominal de paret interior llisa i exterior
coarrugada per a càrregues elevades, amb una
rigidesa circumfrencial de 8 kN/m2 SN8

Rend.: 1,000 27,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,38000 = 0,81900
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 20,20000 = 2,02000

Subtotal: 2,83900 2,83900
Materials

BD7FH371 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 315 mm
de diàmetre nominal de paret interior llisa iexterior
coarrugada per a càrregues elevades, amb una
rigidesa circumfrencial de 8 kN/m2 SN8

1,000      x 24,67000 = 24,67000

Subtotal: 24,67000 24,67000

COST DIRECTE 27,50900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,50900

P-77 GD7FH378 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 200 mm
de diàmetre nominal de paret interior llisa i exterior
coarrugada per a càrregues elevades, amb una
rigidesa circumfrencial de 8 kN/m2 SN8

Rend.: 1,000 18,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 16,38000 = 1,31040
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,040 /R x 20,20000 = 0,80800

Subtotal: 2,11840 2,11840
Materials

BD7FH372 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 200 mm
de diàmetre nominal de paret interior llisa iexterior
coarrugada per a càrregues elevades, amb una
rigidesa circumfrencial de 8 kN/m2 SN8

1,000      x 15,95000 = 15,95000

Subtotal: 15,95000 15,95000

COST DIRECTE 18,06840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,06840

P-78 GFBA1623 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de
125 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, amb ramal a 90 ° de 90 mm de DN,
soldada i col.locada al fons de la rasa

Rend.: 1,000 47,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A013M000 h Ajudant de muntador 0,490 /R x 17,36000 = 8,50640
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,490 /R x 20,20000 = 9,89800

Subtotal: 18,40440 18,40440
Materials

BFBA1624 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de
125 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, amb ramal a 90 ° de 90 mm de DN

1,000      x 29,40000 = 29,40000

Subtotal: 29,40000 29,40000

COST DIRECTE 47,80440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,80440

P-79 GFBA1625 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de
125 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, amb ramal a 90 ° de 125 mm de DN,
soldada i col.locada al fons de la rasa

Rend.: 1,000 48,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,493 /R x 20,20000 = 9,95860
A013M000 h Ajudant de muntador 0,493 /R x 17,36000 = 8,55848

Subtotal: 18,51708 18,51708
Materials

BFBA1625 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de
125 mm de dn i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90 amb ramal a 90° de 125 mm de dn,
per a soldar

1,000      x 29,84000 = 29,84000

Subtotal: 29,84000 29,84000

COST DIRECTE 48,35708
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,35708

P-80 GFBA1A28 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de
160 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, amb ramal a 90 ° de 125 mm de DN,
soldada i col.locada al fons de la rasa

Rend.: 1,000 91,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant de muntador 0,857 /R x 17,36000 = 14,87752
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,857 /R x 20,20000 = 17,31140

Subtotal: 32,18892 32,18892
Materials

BFBA1A28 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de
160mm de dn i 6 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90 amb ramal a 90° de 125 mm de dn,
per a soldar

1,000      x 59,22000 = 59,22000

Subtotal: 59,22000 59,22000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 91,40892
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,40892

P-81 GFBB1625 u Colze de 90 °, manipulat, de polietilè de densitat alta
de 125 mm de DN i 16 bar de pressió nominal,
segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 76,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,457 /R x 20,20000 = 9,23140
A013M000 h Ajudant de muntador 0,457 /R x 17,36000 = 7,93352

Subtotal: 17,16492 17,16492
Materials

BFBB1625 u Colze de 90°, manipulat, de polietilè de densitat alta
de 125 mm de dn i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, per a soldar

1,000      x 59,17000 = 59,17000

Subtotal: 59,17000 59,17000

COST DIRECTE 76,33492
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,33492

P-82 GFBB1A25 u Colze de 90 °, manipulat, de polietilè de densitat alta
de 160 mm de DN i 16 bar de pressió nominal,
segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 143,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant de muntador 0,813 /R x 17,36000 = 14,11368
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,813 /R x 20,20000 = 16,42260

Subtotal: 30,53628 30,53628
Materials

BFBB1A25 u Colze de 90°, manipulat, de polietilè de densitat alta
de 160 mm de dn i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, per a soldar

1,000      x 113,40000 = 113,40000

Subtotal: 113,40000 113,40000

COST DIRECTE 143,93628
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,93628

P-83 GFBB7625 u Colze de 45 °, manipulat, de polietilè de densitat alta
de 125 mm de DN i 16 bar de pressió nominal,
segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 61,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant de muntador 0,457 /R x 17,36000 = 7,93352
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,457 /R x 20,20000 = 9,23140
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 17,16492 17,16492
Materials

BFBB7625 u Colze de 45°, manipulat, de polietilè de densitat alta
de 125 mm de dn i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, per a soldar

1,000      x 44,14000 = 44,14000

Subtotal: 44,14000 44,14000

COST DIRECTE 61,30492
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,30492

P-84 GFBB7A25 u Colze de 45 °, manipulat, de polietilè de densitat alta
de 160 mm de DN i 16 bar de pressió nominal,
segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 131,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant de muntador 0,813 /R x 17,36000 = 14,11368
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,813 /R x 20,20000 = 16,42260

Subtotal: 30,53628 30,53628
Materials

BFBB7A25 u Colze de 45°, manipulat, de polietilè de densitat alta
de 160 mm de dn i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, per a soldar

1,000      x 100,80000 = 100,80000

Subtotal: 100,80000 100,80000

COST DIRECTE 131,33628
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,33628

P-85 GN12B324 u Desguàs amb vàlvula de comporta manual amb
brides, de diàmetre nomimal 80 mm, de 16 bar de
PN, d'eix ascendent d'acer innoxidable, de bronze,
tipus 2 i  completament instal.lada i provada

Rend.: 1,000 235,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,120 /R x 20,20000 = 22,62400
A013M000 h Ajudant de muntador 1,120 /R x 17,36000 = 19,44320

Subtotal: 42,06720 42,06720
Materials

BN12B320 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 80 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pn, de bronze,
tipus 2

1,000      x 193,52000 = 193,52000

Subtotal: 193,52000 193,52000
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COST DIRECTE 235,58720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 235,58720

P-86 GN12G324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre
nomimal 150 mm, de 16 bar de PN, i d'eix ascendent
d'acer innoxidable, de bronze, i muntada en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,000 481,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,040 /R x 20,20000 = 41,20800
A013M000 h Ajudant de muntador 4,080 /R x 17,36000 = 70,82880

Subtotal: 112,03680 112,03680
Materials

BN12F321 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre
nomimal 150 mm, de 16 bar de PN,  i d'eix ascendent
d'acer innoxidable, de bronze, tipus 2

1,000      x 368,00000 = 368,00000

Subtotal: 368,00000 368,00000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 112,03667 = 1,68055

Subtotal: 1,68055 1,68055

COST DIRECTE 481,71735
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 481,71735

P-87 XPA10003 u Instal.lació aèria provisional durant l'execució de les
obres

Rend.: 1,000 1.750,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex d) 
Programa de treballs 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex d)    PROGRAMA DE L’OBRA 
 
OBRA: PROJECTE DE MILLORA DE SERVEIS I PAVIMENTS DEL CARRER MAJOR DES DE LA PLAÇA 
MAJOR A LA CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ 
 
Pressupost de contracta: 226.148,75 Euros 
 
Termini d’execució:   5 mesos 
 
  
Unitats d’obra/mesos                  1           2                        3                        4                      5 
  
 
   

     Moviment de terres…………...================================  
 

     Aigua potable i sanejament.....       === ====================================== 
 

     Electricitat, telèfons i enll.………….                                          =============================         
      
     Paviment……………………….                                                                           ================== 
  

 Acabats………………....……..                                                                                          ============                         
  

                               
    Previsió  certificació mensual        40.000,-            40.000,-           50.000,-            50.000,-         46.148,75 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex e) 
Gestió de residus 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annex e)   
 
 
 
Gestió de residus 
 
 
 

Als  efectes del compliment del Decret 201/1.994 de 26 de 
juliol, regulador d’enderrocs i altres residus de la construcció, es 
posa de manifest que l’obra generarà els següents residus: 
 
 Segons l’estat d’amidaments es considera un volum de 
931,811 m3 excavats de terres que representen un volum total 
aparent de 1.118,173 m3. Aplicant un pes específic de 2.000 kg/m3, 
representa un total de 2.236,346  tones. 
 
 
 
 Aquests residus aniran a un gestor autoritzat. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex f) 
Fitxes tècniques 

 

 

 

 

 

 

 
 



04.01.A7 

PD04.01 

Sistema de Calidad I+D 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

 

Datos Generales y Comerciales 
  

Modelo:  Banco MONTSENY 1,50m 
 
Código: 70/11-1 
 
Tipo de producto: Equipamiento Urbano 
 
Peso: 83Kg 
 
Dimensiones: Ancho         Largo        Alto 
    
 575mm          1500mm       830mm  
 
 
 
 

 

Datos Constructivos, Materiales 
 
Pata: Este banco incorpora dos patas con apoyabrazos incluido, fabricadas en fundición de hierro GG-20 perlítica.   
 
Perno: Los pernos de anclaje son de acero cincado M-10, de 120mm de largo. 
  
Asiento: Formado por tres listones de madera tropical de 1500mm de largo, 107mm de ancho y 34mm de espesor. 
  
Respaldo: Formado por tres listones de madera tropical de 1500mm de largo, 102mm de ancho y 28mm de espesor. 
  
Tornillería: En acero inoxidable A4. 

Acabado Superficial 
 
Pata: Imprimación en polvo, de excelente resistencia a la corrosión, y acabado con pintura en polvo poliéster, de 
 arquitectura, sin plomo, de alta resistencia al exterior. 
  
Color: Negro, efecto forja. Para otras opciones consultar a fábrica. 
  
Listones madera: Tratados con aceite traslucido, pigmentado, que realza la belleza natural de la madera, ofreciendo a su vez 
 máxima protección. Apropiado para madera tropical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAE, S.A. se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones 
sin previo aviso. 

 

 





04.01.A7 

PD04.01 

Sistema de Calidad I+D 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

 

Datos Generales y Comerciales 
  

Modelo:  Sillón MONTSENY 0,60m 
 
Código: 70/11-3 
 
Tipo de producto: Equipamiento Urbano 
 
Peso: 72Kg 
 
Dimensiones: Ancho         Largo        Alto 
    
 575mm           600mm        830mm  
 
 
 
 

 

Datos Constructivos, Materiales 
 
Pata: Este banco incorpora dos patas con apoyabrazos incluido, fabricadas en fundición de hierro GG-20 perlítica.   
 
Perno: Los pernos de anclaje son de acero cincado M-10, de 120mm de largo. 
  
Asiento: Formado por tres listones de madera tropical de 600mm de largo, 107mm de ancho y 34mm de espesor. 
  
Respaldo: Formado por tres listones de madera tropical de 600mm de largo, 102mm de ancho y 28mm de espesor. 
  
Tornillería: En acero inoxidable A4. 

Acabado Superficial 
 
Pata: Imprimación en polvo, de excelente resistencia a la corrosión, y acabado con pintura en polvo poliéster, de 
 arquitectura, sin plomo, de alta resistencia al exterior. 
  
Color: Negro, efecto forja. Para otras opciones consultar a fábrica. 
  
Listones madera: Tratados con aceite traslucido, pigmentado, que realza la belleza natural de la madera, ofreciendo a su vez 
 máxima protección. Apropiado para madera tropical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAE, S.A. se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones 
sin previo aviso. 
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PAPELERAS / CORBEILLES / LITTER BINS

K. Karan 2007 ® BENITO URBAN

PAPELERA CIRCULAR / CORBEILLE CIRCULAR / CIRCULAR LITTER BIN

Ref. A Ø B H H1

PA600M 465 mm 375 mm 885 mm 525 mm

PA600MO 465 mm 375 mm 885 mm 525 mm

PA600MI 465 mm 375 mm 885 mm 525 mm

PA616M 540 mm 435 mm 905 mm 540 mm

PA616MO 540 mm 435 mm 905 mm 540 mm

 
!

 

"

#

PA600M 

RAL7011

PA600MO 

NEGRO FORJA

NOIR FORGE

BLACK FORGE

VARIANTES / VARIANTES / ALTERNATIVES

PA600MI

PA616MO/PA616MPA61PA616MO/PA616M

60L

CARTELAS REFORZADAS / 

RENFORT PIEDS / REINFOR-

CED GUSSET PLATES

BLOQUEO DE SEGURIDAD   

/ BUTTOIR DE SECURITE / 

SECURITY LOCKING SYSTEM

OPCIONAL / EN OPTION / OPTIONAL

EN KIT / EN KIT / IN KIT VC4
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Más reforzada
Plus renforcée

More reinforced

Más Antivandálica
Plus antivandalisme

More vandal-proofed

Óptima resistencia a la corrosión
Résistance maximum à la corrosion
Optimal rust-resistance, withstands

CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS

Material: Cubeta abatible en plancha de acero con agujeros triangulares. Cubeta apoyada en estructura de tubo de Ø40 mm con base 

de anclaje y pletinas rectangulares con dos agujeros de Ø12 mm para su fijación en el suelo.

Acabados: Con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión con resultados supe-

riores a 300 horas de niebla salina. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja (PA600MO) o gris RAL 7011 (PA600M).

Anclaje recomendado: Mediante cuatro pernos de expansión de M8.

Matériau: Seau basculant en tôle d'acier perforé (jours triangulaires). Structure en tubes d’acier mécano-soudés de Ø40 mm. Sur 2 plati-

nes  rectangulaires (fixation 4 x Ø12 mm). 

Finition: Avec le traitement Ferrus, processus protecteur de l'acier qui garantit une résistance optimale à la corrosion avec des résultats 

supérieurs à 300 heures de brouillard salin. Finition primaire époxy + Thermolaquage polyester noir forge (PA600MO) ou grise RAL 7011 

(PA600M).

Installation: par quatre vis à expansion M8.

Material: Steel sheet tip bin with triangular holes. It is supported by a Ø40 mm tubular structure with an anchoring base, which has rec-

tangle plates with two Ø12 mm holes to fix it to the ground.

Finishing: Treated with Ferrus, an iron protective process which guarantees a high resistance to the rust, better than the 300 hours spray 

salt fog test. Epoxi primer coating and polyester black forge (PA600MO) or RAL 7011 grey (PA600M) powder coating finish.

Recommended anchorage: Four M8 expansion bolts.

ANCLAJE / SCELLEMENT / ANCHORAGE VACIADO / VIDAGE / EMPTYING





Tipo: Alto rendimiento.      
     
Nº de LED: 49 - 63       
     
Φ Nominal: 130 lm/LED      
      
Potencia nominal unitaria: 1,12W/LED      
      
Temperatura de color: 4.000K       
     
Corriente de 
funcionamiento: 350 mA       
     
Indice rendimiento 
color Ra: 75       
     
Protector contra 
sobretensiones transitorias: Corriente máximal de descarga 15 kA.    
 Corriente nominal de descarga 5 kA.    
 Indicador final de vida mediante LED.    
       
Vida media L70 a 25ºC Hasta 66.000 horas      
Vida media L70 a 40ºC Hasta 59.000 horas 

Vida media estimada en horas con el 70% del flujo útil  
y con la temperatura exterior de funcionamiento indicada.     
      
Distribuciones fotométricas: "DS" Circular simétrica.     
 "A" Asimétrica frontal.     
       
Cumplimiento a normas:     
Módulo LED UNE EN 62031:2009     
Driver UNE EN 62384:2007 y UNE 61347-2-B:2007  
Seguridad óptica UNE EN 62471:2009 e IEC/TR 6247-2:2009  
       
Opcional (según modelo): 
Driver 2N Driver con reducción de flujo 50% con línea de mando.  
Driver 2N astronómico Driver con reducción de flujo 50%.
 autoajustable sin línea de mando.    
Driver regulable DALI  Driver regulable compatible DALI Telegestionable.  
Sistema de Telegestión Control y gestión de la luminaria Power Line.   
     
Otras corrientes de 
funcionamiento: 410mA ó 530mA.      
     
Garantía: Garantizamos el producto por 5 años,
 (ver condiciones de venta).   

Características Versión LED

Aeris Sistema (luminaria ASM + Columna ASM-C)

(1)Flujo total emitido por la luminaria a 25ºC
(2)Potencia consumida por el conjunto LED + Driver

(3)Incluye pérdidas en la luminaria y en el Driver
(4) Vida media estimada en horas con el 70% del flujo útil y  
   con la temperatura exterior de funcionamiento indicada  

TEMPERATURA
COLOR

4.000K CORRIENTE

350mA

K

mA

Modelo Factor de potencia  
cos ϕ    

Flujo Util(1) 

lm
Potencia(2) 

W             
Rendimiento(3) 

lm/W 
L70(4) a 25ºC 

Horas 
L70(4) a 40ºC 

Horas 
ASM-A/49-LED 0,94 4.820 60 80 66.000 59.000

ASM-DS/49-LED 0,94 4.930 60 82 66.000 59.000

ASM-A/63-LED 0,96 6.060 73 83 60.000 54.000

ASM-DS/63-LED 0,96 6.270 73 86 60.000 54.000

Módulo ASM-A/49-LED ASM-DS/49-LED ASM-A/63-LED ASM-DS/63-LED

49 LED 9001762 9001763

63 LED 9001764 9001765

Vida - Temperatura ambiente

LED 63

LED 49

Vida en hrs

Vida en hrs

Ta
 e

n 
ºC

Ta
 e

n 
ºC

Nota: Se suministra siempre con su soporte específico.

Un nuevo diseño urbano.



Armadura: Fundición inyectada de aluminio. 
 
Marco cierre: Fundición inyectada de aluminio con junta de silicona alojada  
 en acanaladura perimetral.     
       
Cierre: Vidrio plano templado de 4mm espesor, sellado al marco.  
 
Acceso lámpara y equipo: Por la parte inferior. 
    
Reflector: Aluminio facetado pureza 99,95% anodizado y sellado.  
 "Q" Asimétrico longitudinal.     
 "A" Asimétrico frontal. 

Fijación: Mediante anclaje específico a su columna o brazo.   
       
Control tèrmico: Placa metálica de alta conductividad térmica y aletas externas  
 disipadoras.      
      
Acabados: Pintura gris plata RAL 9006.     
        
Superf. viento: 0,09 m2.       
     
Notas: Las luminarias se suministran siempre con su columna   
 específica.   
 Preparada para incorporar sistemas de Telegestíon, consultar.

Características Generales Luminaria ASM

Aeris Sistema (luminaria ASM + Columna ASM-C)

Equipo (W) ASM-Q ASM-A

PGZ 12

CosmoWhite 45 9001812 9001796

CosmoWhite 60 9001813 9001797

CosmoWhite 90 9001814 9001727

CosmoWhite 140 9001815 9001798

G12

Vmh 35 T 9001808 9001786

Vmh 70 T 9001809 9001787

Vmh 150 T 9001811 9001791

E-27

Vsap 50 T 9001799 9001728

Vsap 50 2N T 9001800 9001726

Vsap 70  T 9001801 9001767

Vsap 70 2N  T 9001802 9001768

Vmh 70 T 9001803 9001769

Vmh 100 EC 9001804 9001773

E-40

Vsap 100 T -- 9001777

Vmh 100 EC -- 9001778

GENERAL
IP65

IK10 8,5 Kg
sin equipo

b

a
c

a 160
b 318
c 546

con lámpara  
Vmh 150W

F.H.S. 0,00%

Notas:
Los códigos en negrita, admiten equipos electrónicos, 
para pedidos añadir al final del código una E.
Los equipos CosmoWhite son siempre electrónicos.
Las luminarias con Icono identificativo indicadas incluyen lámpara.
Luminarias con equipo electrónico Vmh, consultar compatibilidad y precio.
Equipos 2N son con línea de mando, sin línea de mando consultar.

Un nuevo diseño urbano.



ASM-C/400 ASM-C/400-2 ASM-C/600 ASM-C/600-2 ASM-C/600-400 ASM-B

8055510 8055610 8055710 8055910 8055810 8041710

Accesorios

PNOP Juego de 4 pernos de anclaje M16x400 0162660

PTAP Plantilla de 210x210 (M16) 0881070

Fuste: De sección cuadrada de acero galvanizado 
 de 100x100x4mm de espesor.

Fijación a la luminaria: Mediante pieza metálica específica, galvanizada.

Acabado: Pintura gris plata RAL 9006.

Nota: Las columnas se suministran siempre con una o dos   
 luminarias específicas del sistema.
 Para pedidos indicar código de la o las columnas con sus  
 códigos y en líneas independientes.

Características Columna ASM-C Columna ASM-C

4 m

6 m

1 m

3 m

5 m

7 m

2 m

A1 A2 A3 A4

Otras Posibilidades

4 m

6 m

1 m

3 m

5 m

7 m

2 m

ASM-C/400 ASM-C/400-2 ASM-C/600 ASM-C/600-2 ASM-C/600-400 ASM-B

Brazo a pared ASM-B

Un nuevo diseño urbano.



Aplicaciones
Calles, áreas residenciales, paseos, plazas, 
parques y jardines.

Un nuevo diseño urbano.

ASM-A  / ASM-Q
Vsap 70W –Calzada-
Vmh 35W –Peatonal-
Soporte: ASM-C/600-400
Distribución:
Unilateral en calzada.
Bilateral tresbolillo en paseo.

Calzada:
ASM-A, Vsap 70W
Rendimiento: 69,81%
Clase de alumbrado: ME3b
Lm: 1cd/m2

Uo: 0.40
Ul: 0.66
TI: 7%
FHSinst.: 0,01 %

Peatonal:
ASM-Q, Vmh 35W
Rendimiento: 73,2%
Clase de alumbrado: CE2
Em: 24 lux
Emin: 14 lux 
Um: 0.60
FHSinst.: 0,01%
ε

E: 17 lux · m2/W

105
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90 90
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60 60
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30 15 0
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ASM-Q
Vmh 70W
Soporte: ASM-C/600
Distribución: Unilateral 
Rendimiento: 73 %
Clase alumbrado: ME3b
Lm= 1.1cd/m2
Uo= 0.48
Ul=0.81
TI= 14.76%
FHSinst.: 0.0 %
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ASM-A
63 LED 
Soporte: ASM-C/600
Distribución: Bilateral  tresbolillo
Rendimiento: 99  %
Clase alumbrado: ME2
Lm= 1.5cd/m2
Uo= 0.6
Ul=0.89
TI= 9.82%
FHSinst.: 0.62 %
Fm=0.85
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BANC MONTSENY DE DAE

SILLÓ MONTSENY DE DAE

PAPERERA CIRCULAR BENITO

LLUMENERA DE PARET AERIS SISTEMA
LED DE CARANDINI

REIXA CANAL DE 30 cm DE FDB

ACTIVITAT I RENTAT AMB ÀRID MARRÓ

ASFALT

PAVIMENT DE LLAMBORDINS BREINCO
TEGULA COLOR MARFIL 20 x 10 x 6 cm

VORADA DE LLAMBORDINS BREINCO
TEGULA COLOR MARFIL 20 x 10 x 6 cm

PAVIMENT DE FORMIGÓ DE COLOR DES-

PAVIMENT DE FORMIGÓ REGLEJAT
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DETALL JUNTA TRANSVERSAL

FORMIGÓ HP-40

LLAMBORDI 20 x 10 x 6 cm FORMIGÓ HM-20BASE GRANULAR

2% 2%

E 1 : 50

VARIABLE 3,20 m VARIABLE
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LLAMBORDI 20 x 10 x 6 cm LLAMBORDA 

FORMIGÓ REGLEJAT
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REPOSICIÓ D'ESCOMESA

TUB ABASTAMENT D'AIGUA EXIST.

HIDRANT H-100

TUB ABASTAMENT D'AIGUA PE Ø 160

TUB ABASTAMENT D'AIGUA PE Ø 125

TUB ABASTAMENT D'AIGUA PE Ø 110
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REIXA CANAL DE 30 cm DE FDB

XARXA UNITÀRIA EXISTENT

CANONADA SANEJAMENT PE Ø 315

POU DE REGISTRE

CANONADA DRENATGE PE Ø 400

POU REGISTRE
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CONDUCCIÓ SOTERRADA D'ENLLUMENAT

ARQUETA DE REGISTRE

LLUMENERA DE PARET AERIS SISTEMA
LED DE CARANDINI
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CONVERSIÓ A/S

NOVA LINIA BT RV-240AL SOTERRADA

NOVA LINIA BT RZ-3x150 AL GRAPAT A
PARET
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ARQUETA "M"

CONDUCCIÓ TELEFÒNICA 2c PVC 110

CONVERSOR TUB LÍNIA AÈRIA
SOTERRADA

ARQUETA "H"
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DETALL EMBONALL DE VIAL
PLANTA
E 1 : 25

SECCIÓ A-A
E 1 : 25

CANONADA Ø 0.30
(DE FORMIGÓ O DE P.E)

CANONADA Ø 0.40
(DE FORMIGÓ O DE P.E)

CANONADA Ø 0.80
(DE FORMIGÓ O DE P.E)

NOTES GENERALS
FORMIGONS: En massa HM-20
             Per armar HA-250
ACER: B-500- S
NIVELLS DE CONTROL

FORMIGÓ PER MITJÀ DE
PROVETES EN OBRA NO
SISTEMÀTIC
EXECUCIÓ NORMAL

A A

REIXA DESGUAS TRANSVERSAL TIPUS D-400
PLANTA
E 1 : 50

A

A

SECCIÓ A-A
E 1 : 50

ANGULAR D'ACER

SECCIÓ TIPUS CONDUCTE
E 1 : 50

POU DE REGISTRE
PLANTA
E 1 : 50

SECCIÓ
E 1 : 50

SECCIÓ TIPUS CONDUCTE AMB CANONADA PROTEGIDA
E 1 : 50

REPLE DE PRODUCTES
DE L'EXCAVACIÓ

MATERIAL SELECCIONAT
TAPA ARQUETA Ø 0.60

FORMIGÓ HM-20

FORMIGÓ HM-20

FORMIGÓ HM-20

DETALL REIXA
(AMIDAMENTS EN mm)
E 1 : 10

ANGULAR D'ACER

POU DE RESALT
PLANTA
E 1 : 50

SECCIÓ
E 1 : 50

TAPA ARQUETA ∅ 0.60

FORMIGÓ HM-20

FORMIGÓ HM-20

REPLE DE PRODUCTES
DE L'EXCAVACIÓ

FORMIGÓ HM-20

NOTES GENERALS
FORMIGONS: HM-20

NIVELLS DE CONTROL

FORMIGÓ PER MITJÀ DE
PROVETES EN OBRA
EXECUCIÓ NORMAL
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CONDUCCIÓ NORMAL CON DE REDUCCIÓ
PLANTA

COLZE DE 45 º
PLANTA

SECCIÓ

UNIÓ EN "T"
PLANTA SECCIÓ A-A

CONDUCCIÓ PROTEGIDA
SECCIÓ

COLZE DE 90 º
PLANTA SECCIÓ SECCIÓ B-B

BRIDA CEGA
TAP CEG

ARQUETA PER VÀLVULES DESGUASSOS I VENTOSES
PLANTA
E 1 : 40

ARQUETA PER HIDRANTS D'INCENDIS
PLANTA
E 1 : 40

Seg. UNE - 23 - 033 - 81

CANONADA
Ø

A B C

60 0.40 0.30 0.25

70 0.50 0.40 0.25

80 0.60 0.40 0.30

100 0.70 0.45 0.30

125 0.80 0.50 0.35

150 0.90 0.60 0.35

175 1.00 0.65 0.40

200 1.1 0.65 0.40

SECCIÓ
E 1 : 40

SECCIÓ
E 1 : 40

TAPA ARQUETA Ø 0.60

PARET DE "GERO" DE
15 cm. DE GRUIX
LLISCAT INTERIOR CLAU DE COMPORTA O

NOMINAL AMB EIX
D'ACER INOXIDABLE

FORMIGÓ H-150

TAPA ARQUETA Ø 0.60

PARET DE "GERO" DE
15 cm. DE GRUIX
LLISCAT INTERIOR

RACCORD TIPUS
BARCELONA

CLAU DE COMPORTA O
NOMINAL AMB EIX
D'ACER INOXIDABLE

FORMIGÓ H-150

NOTES GENERALS

Formigons: de protecció HM-20
en ancoratges HM-25

Acer: B-500

Nivells de control:

Formigó per mitjà de provetes
en obra
Acer no sistemàtic
Execució normal

A

A

B B

PR
OJ
EC
TE
 D
E 
MI
LL
OR
A 
DE
 S
ER
VE
IS
 I 
PA
VI
ME
NT
S 
DE
L 
CA
RR
ER
 M
AJ
OR
 D
ES
 D
E 
LA
 P
LA
ÇA
 M
AJ
OR
 A
 L
A 
CA
PE
LL
A 
DE
 S
AN
T 
SE
BA
ST
IÀ

AJ
UN

TA
ME

NT
 D

E 
CA

PM
AN

Y

11
DE

TA
LL

S 
AI
GU

A 
PO

TA
BL

E

FE
BR

ER
 2

01
3

1 
: 4

0
0

20
40



0.
15

0.
15

0.
15

0.
10

0.
15

0.60

0.
15

0.
25

0.
05

VA
RI
AB

LE

VA
RI
AB

LE
 M

IN
IM
 1
.0
0

0.15 0.75 0.15

1.05

1.0
5

CONDUCTES

0.225 0.225

Mi
n.
 1
.0
1

0.
13
5

0.
13
5

0.1550.155

0.14

0.45

Mi
n.
 0

.6
0

0.
14

Mi
n.
 0

.6
0

Mi
n.
 0

.8
3

0.115

0.20 0.20

0.115

Mi
n.
 0

.6
0

0.
27

0.
13
5

0.
13
5

0.155 0.1550.14

Mi
n.
 0

.8
7

0.60

0.
75

0.10 0.10

0.
10

0.
90

0.
15

1.1
5

0.15 0.80 0.15

1.10

0.
28

0.
80

1.1
0

0.20

0.40

0.
45

0.
10

0.
30

0.
900.
800.

10

0.20

0.40

0.
03

0.
05

0.
03

0.
60

0.
70

0.
10

0.
20

0.40

0.
04

ARQUETA BAIXA TENSIÓ
E 1 : 40

TAPA I MARC DE
FONERIA AMB
ANAGRAMA CIA.

NIVELL VORERA

FÀBRICA DE MAÓ

TUB PASSAMURS DE
FIBROCIMENT

FORMIGÓ H-150

PLANTA

TUB PASSAMURS DE
FIBROCIMENT

DETALL DE TRONETA AMB ARMARI - TELÈFONS
Per a ubicació amb caixa terminal
E 1 : 40

SECCIÓ DE CANALITZACIÓ - TELÈFONS
3 CON. DE PVC Ø 110 e = 1.2 mm
E 1 : 40

NIVELL VORERA

REPLÈ

FORMIGÓ H-150

CAPES DE TERRA
COMPACTADA CADA 15
CM 95 % PROCTOR
MODIFICAT

CINTES DE P.E

SORRA
CABLE SOTERRANI B.T

1 CIRCUIT EN VORERA
E 1 : 40

CABLE SOTERRANI B.T

FORMIGÓ EN MASSA H-100
TUB DE P.E Ø 160mm

CAPES DE TERRA COMPACTADA
CADA 15 cm 95% PROCTOR
MODIFICAT

CINTES DE P.E

1 CIRCUIT EN CALÇADA
(GUAL REFORÇAT)
E 1 : 40

FORMIGÓ EN MASSA H-100

TUB DE P.E Ø 160 mm

CABLE SOTERRANI B.T

CAPES DE TERRA COMPACTADA CADA 15
cm 95 % PROCTOR MODIFICAT

CINTES DE P.E.

RASA BAIXA TENSIÓ
2 CIRCUITS EN CALÇADA (GUAL
REFORÇAT)
E 1 . 40

DIMENSIONS TRONETES I CAMBRES
A B H

M 0.55   x 0.55   x 0.45
H 1.10   x 1.00  x 1.10
D 1.39   x 1.20  x 1.25
S 1.30   x 0.90  x 1.10
BR 2.30   x 1.40  x 2.15
JR 3.35   x 1.95  x 2.35

TIPUS DE MATERIALS
CONDUCCIONS DE PVC
TRONETES I CAMBRES:
FORMIGÓ EN MASSA (segons tipus)
FORMIGÓ PREFABRICAT (segons tipus)
ELEMENTS PREFABRICATS (segons tipus)
FÀBRICA DE MAÓ (segons tipus)

NOTA
REPLE DE RASES COMPACTAT AL 95%
DEL P.N.
DISTÀNCIA MÍNIMA DE SERVITUD ENVERS
ELS ALTRES SERVEIS
0.20cm - BAIXA TENSIÓ
0.25 - MITJA TENSIÓ
0.30cm - ENLLUMENAT PÚBLIC
0.30cm - AIGUA
0.30cm - GAS

NOTA: TOT L'INTERIOR DE LA TRONETA
ANIRÀ ARREBOSSAT I LLISCAT SENSE
DEIXAR-HI ARESTES NI ANGLES AGUTS

SECCIÓ DE CANALITZACIÓ - TELÈFONS
2 CON DE PVC Ø 110 e = 1.2 mm
E 1 : 40

NIVELL VORERA

FORMIGÓ H-150

SECCIÓ DE CANALITZACIÓ - TELÈFONS
2 CON DE PVC Ø 110 e = 1.2 mm
E 1 : 40

NIVELL VORERA

REPLÈ

FORMIGÓ H-150
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REPLÈ DE LES RASES AMB MATERIAL PORGAT SENSE
PEDRES SUPERIORS A 8 cm. DE 0 I COMPACTAT AL 90 %

LÀMINA DE PLÀSTIC

SORRA

TUB DE P.V.C Ø 100

CABLE NU DE COURE DE 35 mm2

NOTA: CAL COL.LOCAR-HI UN NOMBRE DE TUBS IGUAL AL
DE CIRCUITS (UNA SOLA LÍNIA PER CADA TUB)

CABLES A ZONA DE VORERES
E:  1 : 20

CABLES A ZONA DE VIALS
E:  1 : 20
NOTA: CAL COL.LOCAR-HI UN NOMBRE DE TUBS IGUAL AL
DE CIRCUITS MES UN DE RESERVA

CABLE NU DE COURE DE 35 mm2 TUBS DE P.V.C Ø 100 GRAU PROTECCIÓ 7

FORMIGÓ H - 150

TAPA DE FONERIA Ø 500 x 500 MARC PNL Ø 120 x 120
E 1 : 20

VORERA

ARREBOSSAT I LLISCAT

FÀBRICA DE MAÓ

CAIXA DERIVACIÓ 125 x 125 cms ENCASTADA EN EL MUR

PUJANT VIST D'ACER GALVANITZAT 1" 1
2 I PAVONAT

DETALL CONNEXIÓ
LÍNIA SOTERRADA
ESCOMESA
LLUMINÀRIA
1 : 50

250 x 150 x 1 AMB 4 FORATS I
CARGOLS DE 100 x 10

TRONETA TIPUS
E 1 : 20

BRAÇ A PARET
1 : 20

FORMIGÓ H-150

SECCIÓ

PLANTA
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS 

CAPÍTOL I 

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

ARTICLE 1 

OBJECTE D’AQUEST PLEC 

El present Plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte determinar 
les condicions que han de regir l’execu ció de les obres objecte d’aque st 
Projecte, les quals estan definides en els plànols , així com en el conjunt 
d'amidaments que existeixen en aquest Projecte. 

En cas d’incompatibilitat entre els documents, es donarà prioritat a l’establert en 
els plànols i, en quals evol cas, al que permeti la més correcta execució de les  
obres i el millor funcionament de les instal·lacions. 

ARTICLE 2 

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Són les que s’especifiquen en la memòria del  present Projecte i en els restants 
documents que s’adjunten. 

ARTICLE 3 

DISPOSICIONS QUE ES TINDRAN EN COMPTE 

De caràcter general, que j untament amb aquest Plec es  considera vigent i 
d’aplicació: 

- Llei 13/1995 de contractes de les administracions públiques. 

- Plec de c làusules administratives gener als per a la contractació d’obres  
públiques. 

De caràcter particular, que complementen aquest Plec: 

- Plec de clàusules administratives particulars. 

- Instrucció de formigó estructural EHE. 

- Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97). 

- Normes d’abastament i sanejament de la Direcció General d’Obres 
Hidràuliques. 

- Norma NBE-EA-95 per a estructures d’acer en edificació. 
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- Norma NCSE-94 de construcció sismor esistent (RD 2543/1994,  de 29 de 
desembre) . 

-  Plec general de condicions facult atives de canonades per a abastaments  
d’aigües (Aprovat pel M.O.P.U. el 28 de juliol de 1974). 

- Plec de condicions per a la fabr icació, transport i m untatge de canonades 
de formigó. 

- Reglaments electrotècnics d’alta i baixa tensió, vigents. 

- Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i po nts 
PG-4 (1991). 

- Llei de prevenció de riscos laborals 31/1995 i reglaments successius. 

- Les disposicions referents a la Seguretat i Salut en el treball. 

- Condicionants urbanístics i de prote cció contra incendis en els edific is 
complementaris de la NBE-CPI/91 (Decret 241/1994 de 26 de juliol de 
Presidència de la Generalitat). 

- Norma NBE-CPI-96, sobre condicions  de protecció contra incendis en els 
edificis. 

- Plec d’assaigs tipus del control de qualitat d’obra civil i d’edificacions (O. 21 
de març de 1982 Generalitat de Catalunya). 

- Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades  de sanejament 
de poblacions (O. 15 de setembre de 1986). 
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CAPÍTOL II 

EL MATERIAL I LA SEVA MÀ D’OBRA 

ARTICLE 4 

EL CIMENT 

Ciments utilitzables: 

En el marc de la present instrucció,  es podran utilitzar aquells ciments que 
compleixin la vigent Instrucció pe r a la recepció de ciments, corresponguin a la 
classe resistent 32,5 o superior i compleix in les limitacions establertes en la 
taula següent: 

Tipus de Formigó Tipus de ciment 
Formigó en massa Ciments comuns 

Ciments per a usos especials 
Formigó armat Ciments comuns 
Formigó pretensat Ciments comuns dels tipus CEM I i CEM II/A-D 

Subministrament: 

Al lliurament  de l ciment, el s ubministrador acompanyarà un albarà amb les  
dades exigides per la vigent I nstrucció per a la r ecepció de ciments, que 
estableix les condic ions de subministrament i identificació que han de satisfer 
els ciments per a la seva recepció. 

Quan el subministrament es realitzi en sacs, el ciment es rebrà en els mateixos  
envasos tancats en què va s er expedit de fàbrica, punt d’expedició, centre de 
distribució o magatzem de distribució. 

El ciment no arribarà a l’obr a o altres instal·lacions d’ús excessivament calent. 
Es recomana que, si la seva manipul ació s’ha de realitzar per mitjans  
mecànics, la seva temperatura no excedeixi de  70º C, i s i s’ha de realitzar a 
mà, no excedeixi de 40º C. 

Quan es prevegi que pot presentar-se el  fenomen de fals fraguat, s’haurà de 
comprovar, amb anterioritat a la  utilització del ciment, que aq uest no presenta 
tendència a experimentar aques t fenomen, realitzant-se aquesta determinació 
segons l’UNE-80114:96. 

Emmagatzematge:

Quan el subministrament es realitzi en sacs, aquests s’emmagatzemaran en un 
lloc ventilat i defensat, tant de la intem pèrie com de la humitat  del sòl i de le s 
parets. Si el subministrament es realitza a granel, l’emmagatzematge es farà en 
sitges o recipients que l’aïllin de la humitat. 

Encara que les condicions de conservació siguin bones, l’emmagatzematge del 
ciment no haurà de ser molt prolon gat, perquè pot meteoritzar-se. 
L’emmagatzematge màxim aconsellable és  de tres mesos, dos mesos i un 
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mes, respectivament, per a les classes resistents 32,5, 42,5 i 52,5. Si el període 
d’emmagatzematge és superior, es comprovarà que les característiques del 
ciment continuen ess ent adequades. Per això, dins dels v int dies anterior s a 
fer-lo servir, es realitzaran els assaigs de determinació de principi i fi de fraguat 
i resistència mecànic a inicial a 7 dies (si la classe és 32,5) o 2 dies (en les  
altres classes) sobre una mostra repr esentativa del ciment emmagatzemat, 
sense excloure els terrossos que s’hagin pogut formar. 

S’efectuaran els assaigs de control de qualitat prescrits a la Instrucció de 
formigó estructural EHE. 

ARTICLE 5 

AIGUA 

L’aigua utilitzada, tant per a l’amassat com per al c urat del formigó en obra, no 
ha de contenir cap ingredient nociu en quantitats que afectin a les propietats del 
formigó o a la protec ció de les armadures enfront a la corrosió.  En general,  
podran  utilitzar-se totes les aigües sanc ionades com a acceptables a  la 
pràctica. 

Quan no es tinguin antecedent s de la seva utilitzaci ó, o en c as de dubte,  
s’hauran d’analitzar les aigües,  i exc epte justificació especial de no alterar 
perjudicialment les propiet ats exigibles al formigó, hauran de complir  les 
següents condicions: 

- Exponent d’hidrogen ph (UNE 7234:71) ≥ 5 
- Substàncies dissoltes (UNE 7130:58) ≤ 15 grams per litre  

(15.000 p.p.m.) 
- Sulfats, expressats en SO =

4  

Excepte per al cim ent SR en què 
s’eleva aquest límit a 5 grams per litre 
(5.000 p.p.m.) 
 

 
 
(UNE 7131:58) ≤ 1 gram per litre 
(1.000 p.p.m.) 

- Ions clor, CI¯ (UNE 7178:60): 
• Per a formigó pretensat 

 
• Per a formigó armat o formigó 

en massa que contingui 
armadures per a reduir la 
fisuració 

 
≤ 1 gram per litre 
(1.000 p.p.m.) 
 
 
 
≤ 3 grams per litre 
(3.000 p.p.m.) 
 

- Hidrats de carboni (UNE 7132:58)    0   
- Substàncies orgàniques solubles en 

èter 
 
(UNE 7235:71) ≤  15 grams per litre 
(15.000 p.p.m.) 

realitzant-se la presa de mostres s egons l’UNE 72 36:71 i les  anàlisis pels 
mètodes de les normes indicades. 
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Es podran, tanmateix, utilitzar-se aigües de mar o aigües salines anàlogues per 
a l’amassat i curat de formigons que no ting uin cap armadura. Excepte estudis  
especials està prohib ida, expressament, la utilització d’aquestes aigües per a 
l’amassat o curat del formigó armat o pretensat. 

S’hauran d’efectuar les proves de contro l de qualitat prescrit es a la Instrucció 
de formigó estructural EHE. 

ARTICLE 6 

ÀRIDS PER A FORMIGONS 

Generalitats: 

La naturalesa dels àrids i la seva prepar ació permetran garantir l’adequada 
resistència i durabilitat del formi gó, així com les restants característiques que 
s’exigeixen a aquests en el Plec de prescripcions tècniques particulars. 

Com a àrids, per a la fabricació d e formigons, es poden utilitzar sorres i graves 
existents en jaciments naturals, roques matxucades o escòries siderúrgiques  
apropiades, així com altres productes la  utilització dels quals es  trobi 
sancionada per la pràctica o resulti aconsellable com a conseqüència d’estudis  
realitzats en laboratori. 

Quan no es tinguin antecedents sobre la naturalesa dels àrids disponibles  o 
s’utilitzin per a altres aplicacions diferents de les ja sancionades per la pràctica, 
es realitzaran assaigs d’identificaci ó mitjançant anàlisis mineralògiques , 
petrogràfiques, físiques o químiques, segons convingui en cada cas. 

Els àrids han de ser transportats i am untegats de fo rma que s’eviti la sev a 
segregació i contaminació i s’han de mantenir les característiques  
granulomètriques  de cadascuna de les fraccions fins a la seva incorporació a 
la mescla. 

Prescripcions i assaigs: 

Condicions físico-químiques: 

La quantitat de substàncies perjudicial s que poden presentar els àrids  no 
excedirà dels límits indicats en la taula següent: 

Quantitat màxima 
en % del pes total 

de la mostra 

 
SUBSTÀNCIES PERJUDICIALS 

Àrid Fi Àrid 
Gruixut 

Terrossos d’argila (UNE 7133:58) 1,00 0,25 
Partícules toves (UNE 7134:58) - 5,00 
Material retingut en el ta mís 0,063 UNE EN 933-2:96 i 
que flota en un líquid de pes específic 2 (UNE 7244:71) 

 
0,50 

 
1,00 

Compostos totals de sofre expressats en SO (UNE EN =
3

 
1,00 

 
1,00 

 5



Quantitat màxima 
en % del pes total 

de la mostra 

 
SUBSTÀNCIES PERJUDICIALS 

Àrid Fi Àrid 
Gruixut 

1744-1:99) 
Sulfats solubles en àcids expressats en SO (UNE EN 
1744-1:99) 

=
3

 
0,80 

 
0,80 

Formigó armat o formigó en 
massa que contingui 
armadures per a reduir la 
fisuració 

 
 

0,05 
 

 
 

0,05 

Clorurs expressats en Cl ¯ 
(UNE EN 1744-1:99) 

Formigó pretensat 0,03 0,03 
 

Per avaluar la reactivitat de tipus alca li-silice (o alcali-silic at) en àrids  de 
naturalesa silice, existeix també l’assaig indicat en UNE 146507:99 EX,  
mitjançant el qual l’àrid es considera com a potencialment reactiu si: 

- Per a R≥70, la concentració de SiO2 resulta > R 

- Per a R<70, la concentració de SiO2 resulta >35 + 0,5 R 

Condicions físico-mecàniques: 

- Friabilitat de la sorra (FA) ≤ 40 (UNE EN 1097-1:97) 

- Resistència al desgast de la grava ≤ 40 (UNE EN 1097-2:99) 

- Absorció d’aigua pels àrids ≤ 5% (UNE 83133:90 i UNE 83134:90) 

Granulometria i forma de l’àrid: 

El coeficient de forma de l’àrid gruixut, determinat s egons el mètode d’as saig 
indicat en l’UNE 7238:71, no ha de ser inferi or a 0,20, S’entén per coeficient de 
forma α d’un àrid, l’obtingut a partir d’un conjunt de n grans representatius de 
l’esmentat àrid, mitjançant l’expressió: 

α Coeficient de forma 

ddd
VVV

n

n

33

2

3

1

21

...(
6

...

+++

+++
= πα  

Vi volum de cada gra 

di la major dimensió de cada gra 

Subministrament: 

Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de subm inistrament que 
estarà en tot moment a disposició de la direcció de l’obra en què hi figurin, com 
a mínim, les dades següents: 

- Nom del subministrador. 
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- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la pedrera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus d’àrid  
- Quantitat d’àrid subministrat 
- Designació de l’àrid (d/D) 
- Identificació del lloc del subministrament 

Emmagatzematge: 

Els àrids hauran d’emmagatzemar-se de tal forma que quedin protegits d’una 
possible contaminació per l’ambient i, especialment, pel terreny, no barrejant-se 
de forma incontrolada les diferents fraccions granulomètriques. 

També s’hauran d’adoptar le s precaucions neces sàries per eliminar  la 
segregació, tant durant l’emmagatzematge com durant el transport. 

S’efectuaran els assaigs de control de qualitat prescrits a la Instrucció de 
formigó estructural EHE. 

ARTICLE 7 

FORMIGONS 

Composició: 

La composició elegida per a la prepar ació de les mescles destinades a la 
construcció d’estructures o elements estructurals s’haurà d’estudiar prèviament, 
per tal d’assegurar-se que és capaç  de propor cionar formigons on les  
característiques mecàniques, reològiques  i de durabilitat han de satisfer les  
exigències del projecte. 

Els components del formigó hauran de complir  les prescripcions incloses en 
l’EHE.  A més a més, el ió clorur to tal aportat pels components no excedir à els 
següents límits: 

- Obres de formigó pretensat 0,2% del pes del ciment 
- Obres de formigó armat o obres 

de formigó en massa que 
contingui armadures per reduir 
la fisuració 

 
 
 
0,4 % del pes de ciment 

Condicions de qualitat: 

Les condicions o característiques de qualitat exigides al formigó s’especificaran 
en el Plec  de prescripcions tècniques particulars, essent sempre necess ari 
indicar els referents a la s eva resistència a compressió, la seva consistència, 
grandària màxima de l’àrid, el tipus d’ambient a qu è serà exposat, i, quan sigui 
necessari, els referents a prescripcions  relatives a additius i addicions,  
resistència a tracció del formigó, absorci ó, pes especí fic, compacitat, desgast, 
permeabilitat, aspecte extern, etc. 
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Valor mínim de la resistència: 

La resistència de projecte fck no serà, per als elements estructures, inferior a 20 
N/mm2 en formigons en massa, ni a 25 N/mm 2 en formigons armats o 
pretensats. 

La utilització de formigons de resistència inferior a 20 N/mm2, estarà limitada. 

Docilitat del formigó: 

La docilitat del formigó serà la  necessària perquè, amb els mètodes previstos  
de posada en obra i compactació, el formigó envolti les armadures que no 
tenen solució de cont inuïtat i ompli comp letament els encofrats sense que es 
produeixin fluixers . L a docilitat del formi gó es v alorarà determinant la s eva 
consistència i es portarà a terme pel pr ocediment descrit en el mètode d’assaig 
UNE 83313:90. 

Segons l’UNE 93313: 90, la consistència del formigó es mesura pel seu 
assentament en el con d’Abrams, expressat en un número enter de 
centímetres. 

En el c as de formigons per a l’edifi cació, es recomana en general que 
l’assentament en el con d’Abrams no sigui inferir a 6 centímetres. 

Les diferents consistències i els valo rs límit dels assentaments corresponents 
en con d’Abrams, seran els següents: 

Tipus de consistència Assentament en cm 
Seca 0 – 2 
Plàstica 3 – 5 
Tova 6 – 9 
Fluïda 10 – 15 

El límit superior de l’assentament establ ert per a la consistència f luïda (15 cm) 
podrà sobrepassar-se si en la fabricac ió del formigó s’utilitzen addit ius 
superfluidificants.  

Tipificació dels formigons: 

Els formigons hauran d’estar tipificats d’acord amb el següent format: 

T – R / C / TM / A 

on: 

T Indicatiu que serà HM en el cas de formigó en massa, HA en el cas de 
formigó armat i HP en el de pretensat. 

R Resistència característica especificada, en N/mm2. 

C Lletra inicial del tipus de consistència. 
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TM Grandària màxima de l’àrid en mil·límetres. 

A Designació de l’ambient. 

Quant a la  resistència característica especificada, s’haurà d’utilitzar la sè rie 
següent: 

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 

en la qual les xifres  indiquen la resist ència característica especificada del 
formigó a compressió a 28 dies, expressada en N/mm2. 

La resistència de 20 N/mm 2  es limita a la seva utilització en formigons en 
massa. 

El formigó que es prescrigui haurà de ser tal que, a més a més de la resistència 
mecànica, asseguri el compliment dels r equisits de durabilitat (contingut mínim  
de ciment i relació aigua/cim ent màxima) corresponents a l’ambient de 
l’element estructural. 

ARTICLE 8 

ARMADURES 

Armadures passives: 

Generalitats: 

Les armadures passives per al formigó seran d’acer i estaran constituïdes per: 

- Barres corrugades 
- Malles electrosoldades 
- Armadures bàsiques electrosoldades en gelosia 

Els diàmetres nominals de les barres corrugades s’ajustaran a la sèrie següent: 

6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 32 i 40 mm. 

Els diàmetres nominals d els filferros corrugats utilitzats e n les malles  
electrosoldades s’ajustaran a la sèrie següent: 

5 - 5,5 – 6 – 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 – 10 – 10,5 – 11 – 11,5 – 12 i 14 
mm 

Per al repartiment i contro l de la fissuració superficial podran utilitzar-se, a més 
a més de les malles f ormades pels diàmetres anteriors, malles electrosoldades 
formades per filferros corrugats de diàmetre 4 o 4,5 mm. Aquestes malles no es 
poden tenir en compte als efectes de comprovació d’estats límit últims. 

No obstant, fins al 31 de desembre de l’a ny 2000, podran utilitz ar-se, malles 
electrosoldades formades per filferros corrugats de diàmetre 4 o 4,5 mm per a 
la comprovació d’estats límit últims. 
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Els diàmetres nominals dels filferros,  llisos o corrugats, utilitzats en les 
armadures bàsiques electrosoldades en gelosia s’ajustaran a la sèrie següent: 

5 – 6- 7 – 8 – 9 –10 i 12 mm 

Barres corrugades: 

Compliran els requisits tècnics establerts en l’UNE 36068:94. 

Característiques mecàniques garantides de les barres corrugades 

 
 
 
Designació 

 
 

Classe 
d’acer 

Límit elàstic 
fy en N/mm2 
no menor 
que (1) 

Càrrega 
unitària de 
ruptura fs 
en N/mm2 
no menor 
que (1) 

Allargament 
de ruptura 
en % sobre 
base de 5 
diàmetres 
no menor 

que 

Relació fs/fy 
en assaig 
no menor 
que (2) 

B 400 S Soldable 400 440 14 1,05 
B 500 S Soldable 500 550 12 1,05 

(1) Per al càlcul dels valors unitaris s’utilitzarà la secció nominal. 
(2) Relació mínima admissible entre la càrrega unitària de ruptura i el límit elàstic obtingut en  

cada assaig. 

Malles electrosoldades: 

Compliran els requisits tècnics prescrits en l’UNE 36092:96 

Característiques mecàniques mínimes garantides dels filferros 

Assaig de tracció (1)  
 
 
Designació 
dels filferros 

Límit elàstic 
fy N/mm2 

(2) 

Càrrega 
unitària fs 
N/mm2 (2) 

Allargament 
de ruptura 
(%) sobre 
base de 5 
diàmetres 

 
 
Relació fs/fy

Assaig de 
doblat-

desdoblat 
α= 90º (5) 
β = 20º (6) 
Diàmetre 

de mandril 
D’ 

B 500 T 500 550 8    (3) 1,03    (4) 8 d    (7) 

(1) Valors característics inferiors garantits. 
(2) Per a la determinació del límit elàstic i la  càrrega uni tària s’utilitzarà com a divi sor de les 

càrregues el valor nominal de l’àrea de la secció transversal. 
(3) A més a més, s’haurà de complir: 

A%≥ 20 - 0,02 fyi 
 On: 
A Allargament de ruptura. 
fyi Límit elàstic mesurat a cada assaig 
(4) A més a més, s’haurà de complir: 

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛
−−≥ 11,005,1

f
f

f
f

yk

yi

yi

si
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on: 
fyi Límit elàstic mesurat a cada assaig 
fsi Càrrega unitària obtinguda a cada assaig 
fyk Límit elàstic garantit 
(5) α Angle de doblat 
(6) β Angle de desdoblat 
(7) d Diàmetre nominal del filferro 
 
Subministrament: 

Productes certificats: 

Per aquells acers que posseeixin un di stintiu reconegut o un CC-EHE, c ada 
partida d’acer acreditarà que està en possessió d’ell,  i, en el cas de barres o 
filferros corrugats, del certificat es pecífic d’adherència anirà ac ompanyat de 
l’oportú certificat de garantia del fabricant, en el qual s’indiquen els valors límits  
de les diferents característiques. 

Productes no certificats: 

En el cas de productes que no posseeixi n un distintiu reconegut o un CC-EHE, 
haurà d’anar acompanyat dels result ats dels assaigs corresponents a la 
composició química, característiques mecàniques i característiques  
geomètriques, efectuades per un organisme dels especificats en l’EHE. 

Emmagatzematge: 

Tant durant el transport com durant l’e mmagatzematge, l’armadura passiva es 
protegirà adequadament contra  la pluj a, la humitat del s òl i l’eventual 
apressivitat de l’atmo sfera ambient. Fins al moment de la seva  utilització, es 
conservaran en obra, acuradament classifica ts segons els seus tipus, qualit ats, 
diàmetres i procedències. 

Abans de la seva  utilització i espec ialment després d’un  llarg períod e 
d’emmagatzematge en obra, s’examinarà l’e stat de la seva su perfície, amb la 
finalitat d’assegurar-se que no presenta alteracions per judicials. Una lleugera 
capa d’òxid a la superfície de les barre s no es considera perjudicial per a la 
seva utilització. De to ta manera, no s ’admetran pèrdues de pes per oxidació 
superficial, comprovades després d’una neteja amb un raspall de filferros fins a 
treure l’òxid adherit, que s iguin superiors a l’1% res pecte al pes inicial de la 
mostra. 

En el mo ment de la seva utilització, le s armadures passive s han d’e star 
exemptes de substàncies estranyes a la se va superfície com greix, oli, pintura, 
pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per a la seva bona conservació 
o la seva adherència. 

Armadures actives: 

Generalitats: 

Són les d’acer d’alta resistència mitjanç ant les quals s’introdueix la força del 
pretensat. 
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Els seus elements constituents poden ser:  

- Filferro: producte de secció massissa , procedent d’un estirat en fred que 
normalment se subministra en rotllo. 

- Barra: producte de secció massissa, que se subministra solament en forma 
d’elements rectilinis. 

- Cordó de 2 o 3 filferro s: conjunt format per dos o tres filferros d’igua l 
diàmetre nominal d, tots enrotllats helicoïdalmen t, amb el mateix pas i el 
mateix sentit de torsió, sobre un eix ideal comú (veure l’UNE 36094:97). 

- Cordó de 7 filferros: conjunts format per sis filferros d’igual diàmetre 
nominal d, enrotllats hlicoïdalment, amb igual  pas i en el mateix sentit de 
torsió al voltant d’un filferro centra l recte, el diàmetre del qual estarà 
comprès entre 1,02 d i 1,05 d (veure l’UNE 36094:97). 

Subministrament: 

Productes certificats: 

Per a aquells acers que posseeixin un dist intiu reconegut o un CC-EHE, cada 
partida d’acer acreditarà estar en po ssessió del mateix, i anirà acompany ada 
de l’oportú certificat de garant ia del fabricant, en el qual  s’indicaran els valors 
límits de les diferents característiques expressades en l’EHE. 

Productes no certificats: 

En el cas de productes que no posseeixi n un distintiu reconegut o un CC-EHE, 
cada partida d’acer haurà d’anar ac ompanyada dels resultats dels assai gs 
corresponents a les c aracterístiques mecàniques i geomètriques, efectuades 
per un organisme dels citats en l’EHE per  atorgar CC-EHE, que justifica que 
l’acer compleix les exigències establertes. 

Emmagatzematge: 

Per eliminar els riscos d’oxidació o corrosió, l’emmagatzematge es realitzarà en 
locals ventilats i a l’abric de la humitat del sòl i de les  parets. En el magatz em 
s’adoptaran les precaucions pr ecises per evitar que pugui embrutir-se el 
material o produir-se qualsevol deterio rament dels acers degut a un atac 
químic, operacions de soldadura realitzades en les proximitats, etc. 

Abans d’emmagatzemar les armadures es comprovarà que est an netes, sense 
taques de greix, oli, pintura, terra o qualsevol altre material perjudicial per a la 
seva bona conservació i posterior adherència. 

Les armadures hauran d’emmagatzemar-se acuradament classificades segons 
els seus tipus, classes i lots de què procedeixin. 

L’estat de la superfície de tos els acer s serà sempre objecte d’examen abans 
de la seva  utilització, especialment després d’un perllongat emmagatzematge 
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en obra o taller, amb la finalitat d’assegurar-se que no present en alteracions 
perjudicials. 

ARTICLE 9 

MORTERS I BEURADES DE CIMENT 

Els ciments estan constituïts per àrid fi, ciment i aigua. Eventualment i per tal de 
millorar-ne alguna de les seves propietats, poden contenir algun additiu. 

Per al seu ús en les difer ents classes d’obra s’esta bleixen els següents tipus i 
dosificacions: 

- H-250 per a fàbriques de rajol i ma çoneria: 250 kg de ciment P-350/m 3, de 
morter. 

- H-450 per a fàbriques  de rajols especia ls i capes d’assentament de peces 
prefabricades, empedrats i vorades: 450 kg de ciment P-350/m3 de morter. 

- H-600 per a arrebossats i llisc ats, formació de cornises i impostes: 600 kg 
de ciment P-350/m3 de morter. 

- H-700 per a arrebossats exteriors: 700 kg de ciment P-350/m3, de morter. 

L’argamassa del morter es pot fer a mà o mecànicament. El ciment i la sorra es 
barrejaran en sec fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme. Tot 
seguit s’hi afegirà la quant itat d’aigua estrictament necessària per tal que, una 
vegada batuda la massa, tingui l’adequada consistència per a la seva aplicació 
a l’obra. Només es fabricarà el mort er que calgui per a l’ús immediat; es  
rebutjarà el que hagi c omençat a prendre i el que no s’hagi fet servir al cap de  
quaranta-cinc minuts. 

Les beurades estan c onstituïdes per una pa sta molt fluida de ciment i aigua i 
eventualment additius: es faran servir, sobretot, per a injeccions en terreny, 
fonaments, túnels, etc. 

En la composició de les be urades la proporció, en pes,  del ciment i de l’aigua 
podrà variar des de l’1/8 a l’1/1, d’acord amb les característiques de la injecció i 
la pressió d’aplicació. El pastat es farà  mecànicament i la beurada estarà lliure 
de grumolls i bombolles d’aire; per aconseguir-ho s’instal·laran filtres 
depuradors entre la mescladora i la bomba d’injecció. 

ARTICLE 10 

ACER LAMINAT 

Estarà format per xapes o perfils definits a la Norma UNE 36080-73. 

Tots els productes laminats hauran de tenir una supe rfície tècnicament llisa de 
laminatge i seran resistents a la corrosió. 

Compliran les característiques mecàniques mínimes següents: 
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Resistència a la tracció: 50 kgf/mm2

Límit elàstic: 50 kgf/mm2

Allargament de ruptura: 21 % 
Resilència KVC a 10º C: 3,5 kgf/mm2

Doblegament a 180º: Amb mandarí de Ø 2,0 e 

Amb el certificat de garantia de la fact oria siderúrgica es pot prescindir, en 
general, dels assaigs de recepció. 

Els acers laminats s’emmagatzemaran de manera que no estiguin exp osats a 
atmosferes agressives i que no es taquin amb greixos, aglutinats o olis. 

ARTICLE 11 

FOSA 

Agafa forma, vessant el metall encara líquid en un motlle adequat. 

Serà de constitució uniforme, de gra fi i homogeni, sense porus, i no presentarà 
clivelles ni cap altre defecte a causa de les  impureses. 

Les peces fabricades s’hauran de sotmet re a un tractament tècnic amb la 
finalitat d’eliminar tensions internes i de millorar l’estructura. 

Compliran les característiques mecàniques següents: 

Assaig de tracció Rc màxim: 26 kgf/mm2

 R màxim: 52 kgf/mm2

 A, Lo=5d: 18% 
 Resiliència KVC: 2,5 kgf/cm2

ARTICLE 12 

PRODUCTES CERÀMICS 

Els rajols poden ser buits, massissos o perforats. 

Hauran de complir les condicions següents: 

- Ser homogenis, de gra fi i unifor me i de textura compacta; amb resistència 
mínima a compressió de 200 kg/cm 2. Aquesta resistència s’entén 
mesurada en direcció del gruix, sense des comptar els buits, i d’acord am b 
la norma UNE 7059. 

- No estaran tacats, ni presentar an eflorescències, cremades, esquerdes, 
cadolles, plànols d’exfoliació i matèri es estranyes que puguin dis minuir la 
resistència i durada. En ser c opejats amb un martell, el so result ant ha de 
ser clar, i seran inalterables a l’aigua. 

- Han de tenir adherència suficient als morters. 
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- La seva c apacitat d’absorció d’aigua, després d’un dia d’immersió serà 
inferior en pes al 14%. 

L’assaig d’absorció d’aigua s’efectuarà d’acord amb la Norma UNE 7061. 

- La resistència a la intempèrie dels ra jols d’argila c uita es comprovarà 
mitjançant la Norma UNE 7062. 

Les rajoles de ciment poder ser hidràuliques, de pasta o de terratzo. 

El gruix mínim de les rajoles serà de 2 cm l’estructura de cada una de les seves 
capes serà uniforme en tota la superfície de fractura, sense presentar 
exfoliacions ni porus visibles i presentaran una coloració uniforme. 

El coeficient màxim d’ai gua, determinat segons la Norma 7008, serà del 10%  
en pes. 

S’efectuarà l’assaig de gelacitat segons la Norma UNE 7033 sense que la cara 
o capa de petja presenti senyals de ruptura o de deteriorament. 

La seva resistència al desgast  serà tal que, una vegada ef ectuat l’assaig 
segons la Norma UNE 7015 am b un recorregut de 250 m. la pèrdua màxima 
d’altura sigui de 3 mm i la seva resistènc ia a la flexió, determinada segons la 
Norma UNE 7034, donarà una  tensió aparent de ruptura superior a 50 k g/m2 
per a la cara o capa de petja i superior a 30 kg/cm2 per a l’anvers o capa base. 

ARTICLE 13 

FUSTA 

La fusta que es farà servir en els apuntalat s i altres operacions auxiliars ha de 
procedir de troncs sans, triats per aquest fi ; assecada a l’exterior, protegida del 
sol i de la pluja, dur ant un període superior als dos anys no pr esentarà cap 
signe de putrefacció, corcadura o atac de fongs; estarà exempta d’esquerd es, 
fenedures, taques o qualsevol altre defecte  que perjudiqui la seva  solidesa; es 
procurarà que contingui el menor nombre possible de nusos, i, en tot cas, tindrà 
un gruix inferior a la s etena part de la menor dimensió de la peça; presentar à 
anells d’aproximada regularitat, i a la percussió donarà un so clar. 

Per a la seva utilització en fusteria de taller ha de presentar un color uniforme; 
no ha de mostrar cap defecte ni malaltia; a la percussió donarà un so clar; els  
anells anuals estaran regularment desenvol upats, els flocs seran flexible i no 
deixaran penetrar l’aigua; el seu assecat o dessecat  estarà garantit; tindrà un 
bon comportament respecte a la contracció,  inflor o guerxesa i les fibres seran 
rectes i no presentaran cap signe de putrefacció, corcament o atac de fongs. 
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ARTICLE 14 

MATERIALS DIVERSOS 

Els materials per als  quals no s’espec ifiquen condicions particulars en a quest 
Plec, seran lots de primera qualit at i compliran les condicions que en cada c as 
es requereixi a criteri de la direcció facultativa de l’obra. 
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CAPÍTOL III 

UNITATS D’OBRA I LA SEVA EXECUCIÓ 

ARTICLE 15 

OBRES DE FORMIGÓ 

Els xindris, encofrats i motlles tindran prou resistència i rigides a per poder  
resistir, sense assentaments ni deforma cions perjudicials, les  accions de 
qualsevol naturalesa que s’hi puguin produir com a conseqüència del procés de 
formigonat i, especialment, sota les pre ssions del formigó fresc als efectes del 
mètode de compactació utilitzat. 

Els encofrats i motlles seran suficient ment estancs per tal d’impedir pèrdues 
apreciables a la lletada, atès el mode de compactació previst. 

Els encofrats i motlles de fusta s’humitejaran per tal d’evitar que absorbeixin 
l’aigua continguda en el formigó. 

Les superfícies interiors dels  encofrats i motlles ap areixeran netes en el 
moment del formigonat. 

Doblegament i col·locació de les armadures 

Les armadures es doblegaran ajustant-se als plànols del projecte. 

Es col·locaran netes, exem ptes d’òxid no adherent, pi ntura, greix o qua lsevol 
altra substància perjudicial. Es  disposaran d’acord amb les indicac ions del 
projecte, unides entre sí a l’encofrat, de tal manera que no puguin experimentar  
moviments durant l’abocament  i compac tació del formigó, el qual podrà 
envoltar-se sense deixar cadolles. 

Posada a l’obra del formigó 

Per al transport del formigó s’utilitza ran procediments adequats per tal que les 
masses arribin al lloc de la seva col· locació sense experi mentar variacions 
sensibles de les carac terístiques que posseïen tot just acabades de pastar; és  
a dir, sense presentar disgregació, intrusió de cossos estranys, canvis  
apreciables en el contingut de l’aigua, etc. Es cuidar à especialment que les  
masses no arribin a assecar-se tant com per impedir o dificultar la s eva 
adequada posada a l’obra i compactació. 

Mai no es tolerarà la col·locació en obra de masses que comencin a prendre. 

A l’abocament i col·locació de le s masses s’adopt aran les precaucions  que 
calguin per tal d’evitar la disgregació de la mescla. 

No es col·locaran a l’obra capes  o tongades de formigó d’un gr uix superior al 
que permet una compactació completa de la massa. 
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No s’efectuarà el formigonat mentre no s’obt ingui la conformitat del director de 
l’obra, una vegada revisades  les armadures i c ol·locades en la seva posició 
definitiva. 

La compactació dels formigons a l’obra s’ efectuarà mitjançant procediments 
adequats a la consist ència de les mescles  i de tal manera que s’eliminin els 
buits i s’obtingui un perfecte tancament  de la massa, sense que s’arribi a 
produir segregació. El proc és de compac tació s’haurà de prolongar fins que 
reflueixi la pasta de la superfície. 

En general se sus pendrà el formigonat  sempre que es pugui preveure que 
dintre les quaranta-vuit hores s egüents pot baixar la temperatura ambient per 
sota dels zero graus centígrades, i, tam bé, si la temperatura és superior a 40º  
C. 

Junts de formigonat 

Els junts de formigonat se situaran en dire cció el més normal possible a la de 
les tensions de compressió i allà on el  seu efecte sigui meny s perjudicial, 
allunyant-les amb aquesta finalita t, de les  zones en què l’arm adura estigui 
sotmesa a fortes traccions. 

Abans de reemprendre el formigonat, caldrà netejar el junt de qualsevol brutícia 
o àrid que hagi quedat solt i es retirarà la capa superficial de morter, per tal de 
deixar els àrids al descobert; per això s ’aconsella utilitzar raig de sorra o raspall 
de filferro, segons els  formigó estigui  més o menys endurit; en aquest darrer  
cas es pot fer servir, també, un raig d’aigua o aire. 

Posada a l’obra del formigó 

Durant el temps de presa i primer període d’enduriment, s’haurà d’assegurar el 
manteniment de la humitat del formigó, adoptant les mesures oportunes. 

La posada a l’obra del formigó es podrà efectuar mantenint humides les  
superfícies dels elem ents de formigó, am b regatge directe qu e no produeixi 
deslavatge, o per mitjà d’un material  adequat que no contingui substàncies  
nocives per al formigó i sigui capaç de retenir la humitat. 

El tractament per aportació d’humitat es podrà substituir per la protecció de les  
superfícies amb recobriments plàstics o al tres tractaments adients sempre que 
durant el primer per íode d’enduriment es garanteixi la retenció de la humit at 
inicial de la massa. 

En general, el procés del tractament s’ha de prolongar fins que el formigó arribi, 
com a mínim, al 70% de la seva resistència de projecte. 

ARTICLE 16 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

Consisteix en el conj unt d’operacions necessàries per obrir rases i pous . La 
seva execució inclou les operac ions d’excavació, anivellament i evacuació del 
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terreny, i el conseqüent transport dels produ ctes remoguts a un dipòsit o al lloc  
on s’hagi de fer-lo servir. 

Es tenen en compte tres tipus d’excavació: 

- Excavació en roca: q uan únicament es pot excavar utilitzant exp losius o 
compressor. 

- Excavació en terreny de trànsit: que no  són necessaris els explosius o el 
compressor però hi hagi roques descomposades i terres molt compactes. 

- Excavació en terres: quan es tracta de materials no inclosos en els apartats 
anteriors. 

Les obres d’excavac ió s’executaran d’acord amb les dimensio ns indicades en 
els plànols i es continuar an fins que s’obtingui una s uperfície ferma i neta, a 
nivell. 

S’asseguraran especialment les rases i pous d’una pr ofunditat superior a 1,25 
m. Amb aquesta finalitat el c ontractista haurà de fer els apuntalaments i 
estrebats que calguin o augment ar els talussos. En aquest cas serà preceptiv a 
l’autorització de la direcció de l’obra. 

Els apuntalaments i l’estrebat de les rase s es faran, per regla general, de 
manera que l’espai de treball quedi obstruït el mínim possible. 

El dimensionat de l’apuntal ament s’efectuarà basant-se en les càrregues  
màximes que es  puguin donar. Per baixar a les ras es, únicament s’utilitzarà 
escales; queda absolutament prohibit pujar o baixar per l’estrebat. 

Quan aparegui aigua a les rases  o pous que s’estan excavant, caldrà utilitz ar 
els mitjans i instal·lacions auxiliars necessaris per eixugar-la. 

El fons de l’excav ació es netejarà de tot el material solt o fluix i les clivelles i 
esquerdes es reompliran adequadament. 

Els materials que s ’obtinguin de l’excavac ió serviran per reomplir i, en el c as 
que sobrin o siguin inadequats, es traslladaran a un abocador. 

ARTICLE 17 

REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE RASES I POUS 

Es reomplirà l’espai lliure de la rasa o pou amb material adequat aprovat per la 
direcció de l’obra. 

En el cas que en els plànols hi figuri un rebliment especial (material de filtre, per 
exemple), aquesta operació es farà am b material que compleixi les condicions 
corresponents a aquest Plec. El rebliment i recobriment es començarà quan les 
unions de les canonades i el s eu suport ja estiguin en condicions d’aguantar el 
pes de la massa i d’altres càrregues que puguin actuar. 

 19



El rebliment i la c ompactació es faran amb picons manuals o bé compactadors 
lleugers. El reblim ent es farà en ambdós c ostats a la vegada amb la finalitat 
d’evitar qualsevol desplaçament de la canonada o element de drenatge. 

Les últimes etapes del rebliment i del re cobriment es realitzaran per capes que 
tindran un gruix que no amenaci l’estabilitat de la canonada, però que permetin, 
no obstant això, portar a terme la degud a compactació. Els instruments de 
compactació s’escolliran segons les condicions del sòl i de la construcció. 

No és admès l’ús de maquinària pesada de piconat i de vibració quan el grui x 
de capa entre el punt més alt de la canon ada i la superfície sigui inferior a un 
metre. Cal evitar càrregues exc essives durant el pro cés de construcció, com  
per exemple el trànsit de maquinària o de vehicles pesats per damunt de la 
canonada recoberta. 

La retirada dels  apuntalaments i sobretot de les traves s’efectuarà al mateix 
temps que el rebliment, tram  per tram, de manera que la part que quedi s ense 
estrebar es pugui reomplir i compactar tot seguit. 

ARTICLE 18 

CANONADA DE FORMIGÓ 

Els tubs seran uniformes i no presentar an irregularitats a la superfície. Les  
arestes dels extrems seran nítides i les superfícies frontals verticals a l’eix del 
tub. Una vegada pres el formigó, no s’ha de procedir a allisar-ho amb beurada. 

Els tubs no tindran cap defecte que els pugui r eduir la resistència,  la 
impermeabilitat o la durabilitat i en co lpejar-los amb un petit martell han  
d’emetre un so clar. 

Es rebutjaran els tubs  que en el moment de ser utilit zats presentin ruptures a 
les pestanyes dels junts o qualsevol altre defecte que pugui afectar la 
resistència o l’estanquitat. 

L’assaig d’impermeabilitat s’efectuarà aplicant durant 15 minuts una pressió d e 
mitja atmosfera: l’absorció d’aigua de la  paret del tub no ha de passar del v alor 
indicat a la taula, enc ara que apareguin ta ques d’humitat o gotes aïllades a la 
superfície. 

Regirà el valor mitjà d’un assaig, el qual, en algun tub, pot ser superior fins a un 
20%. 

La prova de ruptura ha de donar els valors mínims de la càrrega de compressió 
en kg/m de longitud útil, indicada a la taula. 

També les toleràncies són indicades a la taula, i s ’efectuarà una prova de 
qualitat prenent tres tubs de dimensions  anàlogues. La longit ud dels tubs s erà 
d’1 m. 
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Diàmetre Tolerància 
de longitud 

Guix mínim Tolerància 
de diàmetre

Absorció Càrrega de 
ruptura 

mm % mm % cm3/m kg/m 
200 ± 1 26 +3 120 2.700 
300 ± 1 36 +4 160 3.000 
400 ± 1 42 +4 210 3.000 
500 ± 1 50 +5 270 3.500 
600 ± 1 58 +6 300 3.800 
800 ± 1 74 +7 360 4.300 

1.000 ± 1 90 +8 440 4.900 

Els tubs s eran del tipus endoll i cordó,  trencant-se els junts amb morter de 
ciment de 500 kg de ciment. 

Han de ser totalment estanques i es poden segellar amb betum asfàltic. 

Si és possible, els junts es rebran i segellaran interiorment. 

ARTICLE 19 

MAÇONERIA 

Les fàbriques de maçoneria s’executaran amb bany flotant de morter, colpejant 
les pedres de paredar amb un martell, fins que reboti; a fi i efecte que no 
puguin fer cap moviment es col·locar an de manera que les juntes no resultin 
continues en cap sentit, i s’ev itaran les superfícies molt regulars; així mateix es  
procurarà que estiguin eriçades de pedres de paredar. 

De tant en tant es col·locaran de través, pedres de paredar més grosses. 

Tant les pedres de paredar com la superfíc ie que les hagi de rebre prèviame nt 
es mullaran. 

ARTICLE 20 

FÀBRICA DE RAJOL 

El sentit en què s’han de co l·locar els rajols depèn del gruix que ha de tenir el 
mur que s’hagi de construir; sempre s’a ssentaran, prèviament mullats en  un 
bany flotant de morter, perfilades horitz ontals a junt trencat, amb un gruix que 
no excedeixi d’1 cm, generalment en direc ció perpendicular a la dels principals  
esforços. 

ARTICLE 21 

LLISCATS 

Els lliscats, sempre que sigui possible i sobretot quan es tracti de formigons,  
s’aplicaran molt poc temps després d’in iciar-se l’enduriment del morter de les 
fàbriques corresponents; per  això s ’humitejarà la superfície de l’obra, i 
s’estendrà i comprimirà el morter amb llana,  amb la major regularitat possible. 
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El lliscat hidròfug es  farà en dues capes , amb un gruix total d’uns dot ze 
mil·límetres. 

Després de què el morter hagi pres, es mantindran els lli scats constantment 
humits. 

S’aixecarà el lliscat que no quedi ben adherit  a la paret o el que presenti 
clivelles importants o molt nombroses. 

ARTICLE 22 

CANONADES D’ABASTAMENT D’AIGÜES 

Les canonades d’abastament d’aigües  compliran les següents condicions 
generals: 

- La superfície interior de tots els elements serà llisa. 

- Els tubs i la resta d’elements de  la conduc ció estaran ben ac abats amb 
gruixos uniformes i arestes vives. 

- Les peces especials per a un mate ix diàmetre nominal i pressió  
normalitzada seran rigorosament intercanviables. 

- Tots els elements de la conduc ció hauran de resistir sense danys tots els  
esforços que els c agui suportar, tant  en servei com durant les proves, i 
seran absolutament estancs. 

- Tots els elements de la canonada portaran la marca de fàbrica, el diàmetr e 
nominal i la pressió normalitzada. 

Les canonades s ’instal·laran a l’interi or de les ras es. Com a norma general, 
sota calçades, o en terrenys de poss ible trànsit rodat, la profunditat mínima 
serà tal que la generatriu superior de la c anonada quedi com a mínim a un 
metre de la superfície; a les voreres o llo cs sense trànsit rodat es pot disminuir 
aquest recobriment a seixanta centímetres. 

L’amplada mínima de la rasa no ha de s er inferior a seixanta centímetres i s’ha 
de deixar un espai de 15 a 30 cm. a cada co stat del tub, segons el tipus de 
junts. 

Les canonades es muntaran sobre un llit de sorra o sòl millorat. 

Una vegada col·locada la canonada, el  replè de les rases es co mpactarà per 
tongades successives. Les primeres tongades fins a una trenta centímetres pe r 
damunt de la generatriu superior del tub es faran evitant col·locar pedres o 
graves amb diàmetres de dos centímetres. 

La compactació del reblert arribarà, en tots els  casos, a un grau de 
compactació del 95% de proctor normal. 
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Els junts seran estancs a la pressió de prova, resistiran els esforços mecànics i 
no produiran alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

Una vegada muntats els tubs i les peces, es procedirà a la subjecció i suport  
dels colzes, canvis de direcció, reduccions, peces de derivació i tots els  
elements que estiguin sotmesos a acci ons que puguin produir  desviacions 
perjudicials. 

A la canonada instal·lada es realitzaran proves de pressió interior i d’estanquitat 
tal com s’especifica en el plec  de pr escripcions tècniques generals per a 
canonades d’abastament d’aigües”. 

ARTICLE 23 

MATERIAL SELECCIONAT PER A L’ASSENTAMENT DE CANONADES 

Preferentment es composarà de sorra solta, sòl millorat, grava menuda, grava o 
pedra matxucada, sempre que la grandària d’aquest a no exc edeixi els 2 cm. 
S’evitarà l’ús de terres inadequades. 

Aquest replè es compactarà acuradament i es regularitzarà la seva superfície. 

Els nínxols per als junts de les canonades s’efectuaran en el rebliment. 

La principal finalitat d’aquests rebliments és deixar una rasant uniforme. 

Una vegada col·locats, els tubs  es fa lcaran i s ’estampiran amb una mica de 
material de rebliment per tal d’impedir que facin moviment. 

Els tubs es recobriran amb el mateix  material de l’ass entament, com a mínim 
uns 20 cm. pel damunt de la generatriu superior del tub. 

ARTICLE 24 

PEDRA NATURAL 

La pedra que es farà servir serà homogè nia, de gra fi i uniforme, de textura 
compacta i capaç de suportar, sense desperfectes, una pressió de 400 kg/ cm2. 
No tindrà esquerdes, cadolles, nòduls i resquícies orgàniques. 

En colpejar-la amb un martell, tindrà un so clar. 

Serà inalterable a l’aigua i a la intempèrie i resistent al foc. 

Tindrà la suficient adherència als morters. 

Els coeficient de qualitat, mesurat a l’assaig de “los Angeles”, determinat  
segons la Norma NLT-149/72, serà superior a 50. 
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ARTICLE 25 

EXCAVACIÓ EN DESMUNT 

Consisteix en el conjunt d’operac ions per excavar i anivellar les z ones en què 
s’ha d’assentar l’obra i el cons eqüent transport dels  productes remoguts a un 
abocador o al lloc o s’hagi de fer-los servir. 

Es consideren tres tipus d’excavació: 

- Excavació en roca: quan únicament poden ser excavats utilitzant explosius 
o compressor. 

- Excavació en terreny de trànsit: quan no són necessaris els explosius o el 
compressor però es tracti de roques descompos ades i terres molt  
compactes. 

- Excavació en terres: quan es  tracta de material no inclosos en els apartats 
anteriors. 

L’excavació s’ajustarà a les alineac ions, pendents i dimens ions, i la resta 
d’informació continguda en els plànols. M entre s’estigui efectuant l’exc avació 
l’obra es mantindrà en perfectes condicions de drenatge. 

Els materials que s’obtindran de l’excavac ió s’utilitzaran per re omplir o, en el 
cas que sobrin o siguin inadequats, es transportaran a l’abocador. 

L’excavació dels talussos s’efec tuarà adequadament per tal de no malmetre la 
seva superfície final, evitar la descompressió prematura o excessiva de la seva 
base i impedir quals evol altra causa que  pugui comprometre l’estabilitat de 
l’excavació final. 

En el cas  que els talussos pr esentin desperfectes, abans de la recepció 
definitiva de les obres, el contractista  eliminarà els  materials despresos o 
moguts i farà urgentment les reparac ions complementàries ordenades pel 
director. Si aquests desperfectes són imputables a una execució inadequada, el 
contractista serà el responsable dels danys ocasionats. 

ARTICLE 26 

TERRAPLENS 

Consisteixen en l’estesa i compactació de sòls procedents d’excavacions. 

Els materials que s’empraran seran sòls o materials locals que es class ifiquen 
d’acord amb les següents característiques: 

- Sòls inadequats: si no compleixen les condicions mínimes tolerables. 

- Sòls tolerables: amb menys del 25% de pedres de més de 15 cm; LL<40 o 
LL<65 i I P>(0,6LL-9): densitat màxima corresponent al próctor normal  
1,450 kg/cm3, C.B.R.>3; i contingut de matèria orgànica. 
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- Sòls adequats: sense elements de gr andària superior a 10 c m sedassar 
per tamís 0.080 UNE <35% en pes; LL<40, densitat màxima próctor normal  
1.750 kg/cm3; C.B.R.>5 amb inflor <2% i  contingut de matèria orgànic a 
<1%. 

- Sòls seleccionats: són elements que passen de 8 cm; sedassat pel tamís 
0,080 UNE <25% en pes; LL<30 i IP<10; C.B.R.>10 sense inflor i sens e 
matèria orgànica. 

No s’utilitzaran els sòls  inadequats. Per al coron ament s’utilitzaran s òls 
adequats o seleccionats. 

Si és terraplè s’ha de construir sobr e terreny natural, i s i n’hi hagués, 
primerament s’extraurà el material inadequat. Després, s’escarificarà el terreny 
per tal d’aconseguir el travament idoni amb el terraplè. 

Els materials dels terraplè s ’estendran en capes successives de gruix u niforme 
i sensiblement paral·leles a l’es planada. El gruix de les capes ser à 
suficientment reduït per tal que, amb els mitjans disponibles, s’obtingui en tot ell 
el grau de compactació exigit. Durant l’execució de les obres  la superfície de 
les capes haurà de tenir el pendent tran sversal necessari per a assegurar 
l’evacuació de les aigües sense perill d’erosió. 

Una vegada estesa la tongada es procedirà, si cal, a la humectació, de manera 
que l’humitejat dels materials sigui uniforme. 

Una vegada aconseguida la humectació més conveni ent es procedirà a  la 
compactació mecànica de la tongada. Aquesta compactació serà prou com per  
obtenir el 95% de la densitat màxima obtinguda en l’assaig próctor modificat. 

ARTICLE 27 

ACABAMENT I REFINAT DE TALUSSOS 

Consisteix en les  operacions neces sàries per aconseguir l’aca bament 
geomètric dels talussos de terraplenat, així con dels talussos de desmunt. 

Aquestes obres s’executaran amb posterior itat a l’es planació i construcció de 
drenatge i obres de fàbrica que impedeixen o dificulten la seva realització. 

S’eliminaran de la superfície dels talu ssos qualsevol material tou, inadequat o 
inestable que no es  pugui compactar degudament o no serveixi als fins  
previstos. Els buits resultants s’ompliran amb materials adequats. 

L’acabat dels talussos seran suaus, uni formes i totalment concordes amb la 
superfície del terreny, sense grans contrastos. 
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ARTICLE 28 

ESCULLERA DE PEDRES SOLTES 

Es defineix com escullera de pedres soltes el conjunt  de pedres, relativament  
grans, tirades o col·locades unes sobre les altres. 

La pedra a emprar en esculler es serà angulosa, de qualitat tal, que no es 
desintegri per l’exposició a l’aigua o a l’intempèrie. 

El pes de cada una de les pedres serà major de 200 kg i no menys del 25% 
més de 500 kg. 

El coeficient de qualitat, mesurat per l’assaig de “los Angeles” , determinant 
segons la Norma NLT-149/72 serà inferior a cinquanta. 

Les rases de cimentació i demés excava cions necessàries les exec utarà el 
contractista d’acord amb els plànols. 

El front de pedres ser à uniforme donant lloc a una superfície plana sense que 
les pedres sobresurtin o formin cavitats respecte a la superfície. 

ARTICLE 29 

REPLÈ DE TERRES 

Consisteix en l’estesa i compactació de sòls procedents d’excavacions. 

Els materials a empr ar seran sòls o materials de la zona que la direcció de 
l’obra consideri adequats. 

Per a la s eva execució es procedirà primer a la preparació de la superfície 
d’assentament mitjançant la desbrossada  del terreny actual. L’estesa del 
material es realitzarà per tongades successives de gruix uniforme de forma que 
amb les mitjans disponibles es pugui obtenir el grau de compactació exigit. Una 
vegada estada la tongada es  procedirà a donar-li la  humitat necessària per  
procedir després a la compactació. La densitat obtinguda no serà inferior al 
95% de la màxima obtinguda en l’assaig próctor normal. 

ARTICLE 30 

BASES DE BALASTRE ARTIFICIAL 

La granulometria dels elements que la co mposen ha de ser de tipus continu.  
Per a la seva execució es va estenent i compactant per tongades. 

La corba granulomèt rica dels balastre estarà dins els límits detallats en el 
quadre adjunt. 
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 SEDESSAT PONDERAL ACUMULAT 
TAMÍS 
UNE 

 
Z 1 

 
Z 2 

 
Z 3 

50 100 - - 
40 70 – 100 100 - 
25 55 – 85 70 – 100 100 
20 50 – 80 60 – 90 70 – 100 
10 40 – 70 45 – 75 50 – 80 
5 30 – 60 30 – 60 35 – 65 
2 20 – 50 20 – 50 20 – 50 
0,40 10 – 30 10 – 30 10 – 30 
8,080 5 - 15 5 - 15 5 - 15 

a més a més a de complir les següents característiques: 

- El tamany màxim no excedirà la  meitat de l’espessor de la tongada 
compactada. 

- El material no serà plàstic. 

- L’equipament de sorra no serà superior a 30. 

- El coeficient de qualitat de los Angeles serà inferior a 35. 

- La fracció sedessada (0.080 UNE) serà  menor que la meit at de la fracció 
sedessada (0,40 UNE) en pes. 

La compactació es continuarà fins a aconseguir una densitat igual, com a 
mínim, a la màxima obtinguda a l’assaig modificat de compactació. 

ARTICLE 31 

VORADES 

Són les peces de pedra o elements prefabricats de formigó col·locats sobre una 
solera adequada, que constitueixen una fa ixa o cinta que delim iti la superfície 
de la calçada, la d’una vorera o la d’una andana. 

Les vorades prefabricades de for migó per a l’encintat de voravies s’executaran 
amb formigons tipus HM-20 o superior, fabricats amb àrids procedents  de 
piconat, amb una grandària màxima de 20 mm i ciment pòrtland CEM I 42,5. 

Les peces s’assentaran sobre un llit de fo rmigó i es col·locaran de manera que 
entre les peces quedi un espai d’uns 5 mm que es reomplirà amb morter M-
450. 

Les característiques i dimens ions de les vorades seran les  que v inguin 
assenyalades en els plànols. 
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Es col·locaran seguint les aliniacions i rasants establerts i no presenta ran 
irregularitats ni defectes. 

S’inclou a la partida la part proporciona l de peces c orbes i les  que s’han de 
rebaixar per a la formació de guals i passos de vianants. 

ARTICLE 32 

RIGOLES 

Estan constituïdes per formigó en massa  tipus HM-20, amb les dimensions  
fixades en els plànols,  assentades sobre fonaments anàlegs als c onstruïts per 
a l’encintat i compartits amb ell. 

Al damunt seu es construiran les buneres. 

Per a l’execució es seguiran les prescripcions per a obres de formigó. 

ARTICLE 33 

VORERES 

Estan formades per una base de formigó HM-20 de 10 cm de gruix sobre la 
qual es disposa en material d’enrajolat mitjançant el corresponent morter. 

El material d’enrajolat  estarà consti tuït per rajoles (panots) composades pe r 
una cara formada per una capa de petja de morter, ri c en ciment, i sorra més  
grossa que forma el dors. La cara de pet ja pot ser polida o rentada. El tipus i 
color de la petja el determinarà l’Administració. 

El gruix de la rajola serà com a míni m de 24 mm i el de la capa de petja de 7 
mm. 

El coeficient màxim admissible d’absorci ó d’aigua serà del  10%. A l’assaig de 
gelacitat la cara de petja no presentarà senyals de trencament o deteriorament; 
a l’assaig de resistència al desgast, la pèrdua màxima d’altura no ha de superar 
els 2 mm. 

La vorera es construirà amb un pendent transversal del 2% a partir de la vorada 
i la seva amplada serà la indicada en els plànols. 

ARTICLE 34 

PERICONS I POUS DE REGISTRE 

Aquesta unitat comprèn l’execució de pericons i pous de registre de formigó,  
blocs de formigó, maçoneria, rajol o qualsevol altre material previst en el 
projecte. 

La forma i dimensions dels  pericons i els pous de registre, així c om els 
materials que s’utilitzaran seran els que es defineixen en els plànols. 
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Una vegada feta l’excavació requerida es procedirà a l’execució dels pericons o 
pous de registre d’acord amb les condicions assenyalades en aquest plec per a 
la fabricació, si cal, i pos ada a l’obra dels materials p revistos, tenint cura del 
seu acabament. 

Les connexions de tub s’ efectuaran a les cotes degu des, de manera que els  
extrems conductors quedin enrasats amb les cares interiors dels murs. 

Les tapes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i es co l·locaran de manera 
que la cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

ARTICLE 35 

EMBORNALS I BUNERES 

S’entén per embornal l’obra o forat de des guàs a través del qual s ’escorre 
l’aigua de pluja de la calçada d’una carre tera, dels taulers de les obres de 
fàbrica o, en general, de quals evol construcció. Es defineix com a burnera la 
boca del desguàs, generalment protegida per una reix eta, que compleix la 
funció anàloga a la de l’embornal, per ò està disposat de  manera que l’entrada 
d’aigua sigui en sentit vertical. 

La forma i dimensions  dels embornal i buneres, així com els materials que es  
faran servir per construir-los, seran els que es defineixin en els plànols. 

Una vegada acabada cada unitat es procedirà  a una neteja total eliminant totes  
les acumulacions de llim, residu s o matè ries estranyes, de qu alsevol tipus; 
s’hauran de mantenir lliures de  tot tipus d’acumulació fins a la rece pció 
definitiva de les obres. 

ARTICLE 36 

OBRES D’ELEMENTS METÀL·LICS 

El contractista muntarà les instal·lac ions amb els procediments i mitjans més 
convenients que accepti la direc ció de les obres i que sigui n compatibles amb 
la bona execució de les fàbriques. 

Les bastides i mitjans auxi liars per al muntatge s’an iran disposant a mesura 
que aquell avanci i es procedirà, abans del muntatge definitiu, a controlar  la 
posició, buits, etc., comprovant si la diferència existent entre la seva posició i la 
representació dels plànols obliga a fer alguna modificació. 

ARTICLE 37 

OBRES, FÀBRIQUES I TREBALLS 

En l’execució de les  obres, fàbriques i construccions, per a les quals  no 
existeixin prescripcions consig nades explícitament en aquest plec, el 
contractista s’atindrà al que s ’especifiqui en els  plànols, quadres de preus, i 
pressupostos; el segon terme a les regles  que dicti la direcci ó de l’obra, i en 
darrer lloc a les bones pràctiques seguides en fàbriques i treballs anàlegs. 
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ARTICLE 38 

PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

Estan constituïts per lloses  de fo rmigó en massa o armat, o per una c apa 
continua de formigó armat. La seva execució inclou les operacions següents: 

- Estudi del formigó i obtenció de la fórmula de treball,  tenint en compte la 
“Instrucció de formigó estructural EH E”. El ciment serà pòrtland CEM  I 
42,5. La c onsistència del formigó correspondrà a un descens  en els  
assaigs del con d’Abrams, inferior a 25 mm. S’exigir à un valor mínim de 
resistència característica del  formigó a compressió de 25 N/mm 2. En 
proveta cilíndrica als 28 dies a flexotracció de 3,5 N/mm2, als 28 dies. 

- Preparació de la superfície ex istent, comprovant que té la densitat deguda 
a les restants indicades en els plànols, regant-se després abundantment. 

- Col·locació d’encofrats i elements de guia. 

- Col·locació d’elements de juntes i armadures, en el seu cas. 

- Abocat i extensió del formigó, sense que hagi transcorregut més d’una hora 
des de la seva fabric ació. La màxima caiguda lliure vertical de les meses  
no deu excedir d’1 m. Es disposaran passarel·les mò bils per facilitar la  
circulació de personal sense dany per al formigó fresc. 

- Vibrat del formigó i acabament de la  superfície mitjançant regla, o 
maquinària fixada per la direcció facult ativa i posteriorment amb raspall de 
coure o c erdes dures per eliminar la lletada i aconseguir un estriat f i 
transversal en la textura adequada. 

- Execució de juntes de formigonat  transversals que es procurarà 
coincideixin amb les  juntes de dilatació o retra cció i es segellaran una 
vegada curat el formigó. 

- Curat del formigó durant el prim er període d’enduriment i que e s 
perllongarà durant 7 dies. 

- Desencofrat i oper acions finals, no desencofrant-lo abans de 
transcorregudes 16 hores a partir de l’abocament del formigó. 

L’obertura del trànsit no pot fer-se fins passats 14 dies després de l’acabament 
del paviment poden, a partir del setè dia, passar ja el trànsit d’obra que la 
direcció autoritzi. 
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CAPÍTOL IV 

AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

ARTICLE 39 

GENERALITATS SOBRE L’AMIDAMENT I L’ABONAMENT DE LES OBRES 

La direcció de l’obra realitzarà mensual ment el mesurament de les unitats  
d’obra executades durant el període de temps anterior i, prenent com a bas e 
aquestes mesures i els preus contract ats, redactarà mensualment  la 
corresponent relació valorada a l’o rigen, llevat que les circumstàncies  
aconsellis avançar-la o retardar-la. 

L’obra executada es valorarà amb els preu s d’execució material que figurin en 
lletra en el quadre de preus unitaris del projecte per a cada unitat d’obra i amb 
els preus de les nov es unitats d’obra no previstes en el contracte que hagin 
estat degudament autoritzats. 

Al resultat de la valor ació anterior s’augmentarà els percentatges adoptats per  
formar el pressupost de contracte i la xifra que en r esulti es multiplicarà pel 
coeficient d’adjudicació i s’obtindrà així la relació valorada mensual. 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que s iguin necessaris per a la 
correcta execució i ac abat de qualsevol unitat d’obra es consider aran inclosos 
en el preu de l’obr a, encara que no esti guin tots ells es pecificats en la 
descomposició o descripció dels preus. 

Pel que fa a les par tides alçades es  consideraran com partides alçades  a 
justificar, les que siguin susceptibles de ser mesurades en totes les seves parts  
en unitats d’obra amb preus unitaris;  com a partides alçades  d’abonament 
íntegre es consideraran aquelles que es refereixen a treballs l’especificació dels 
quals figuri en els  documents contractuals del projecte i no  siguin susceptibles 
de ser mesurats segons el plec. Les par tides alçades a justificar s’abonaran 
d’acord amb els  preus de la contracta i amb els amidaments corresponents. 
Les partides alçades d’abonament ín tegre s’abonaran totalment una vegada 
acabats els treballs o obres a què fan refer ència, en casos justificats, es podrà 
procedir a l’abonam ent fraccionat, però per cap concepte no es podrà 
augmentar. 

Pels abonaments a compte d’inst al·lacions, equips i pr ovisions se seguirà allò 
que ha establert l’Administració. 

ARTICLE 40 

AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES EXCAVACIONS 

S’entén per m 3 d’excavació el de l’espai desal lotjat en executar l’esmentada 
excavació d’acord amb determinades co ndicions quedant les s uperfícies dels 
costats i de l’assentament en disposic ió de rebre l’o bjecte a què van s er 
destinats. 
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Només s’abonaran les excav acions i el s desmunts indispensables  per a 
l’execució de les obres que s’ajustin al pr ojecte. No s’abonaran les que faci el 
contractista a més a més, tant per inobservància de les toleràncies, com per les 
seves conveniències respecte al curs de les obres, o com per construcció de 
rampes, descarregadors o qualsevol altre motiu. 

ARTICLE 41 

AMIDAMENTS I ABONAMENT DE TERRAPLENS I REPLENS 

Els terraplens i replens s’abonaran pel s eu volum una vegada consolidats, 
sense tenir compte de la procedència de ls productes que s’hag in emprat ni la 
distància a què s’hagin transportat. 

El preu inc lou el cost de totes les operac ions necessàries per a executar la 
unitat d’obra totalment acabada, inclos os l’obertura de rases de préstec, el 
transport de productes, el piconat i l’aplanat de talussos. 

ARTICLE 42 

AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES DE FÀBRICA 

S’entén per m3 d’obra de fàbrica el d’obra t otalment acabada d’acord amb les 
condicions. Els volums són aquells que resultin d’aplicar a l’obra les dimensions 
acotades en els plànols o ordenades per l’enginyer director; no es pagarà cap 
excés que no hagi est at degudament autoritzat. Els preus es refereixen als m 3 
definits així, sense considerar la proc edència dels materials, compreses totes 
les despeses de transport, preparació, fabricació, proves, assaigs, conservació 
i imprevistos. 

El mateix criteri s’aplicarà a les unitats d’obra que s’abonin per m2 o per metre 
lineal. 

ARTICLE 43 

AMIDAMENT I ABONAMENT DE SUB-BASE, BASES, BASES 
GRANULARS, SOL-CIMENT I GRAVA-CIMENT 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbi cs executats, amidats en les seccions 
tipus, assenyalats en els plànols. 

En el cas del sòl-ciment i la grava-ciment, el ciment emprat s’abonarà per tones 
realment fetes servir en obra, mesu rades per pesada directa a la bàscula 
degudament contrastada. Si, a més a més, es  fa servir lliga nt bituminós per al 
tractament, aquest s ’abonarà per tones realment fetes servir en obra, 
mesurades abans d'usar-les. 

Si hagués de fer la deducci ó a partir del s eu volum, aquest haurà de reduir-se 
al que correspon a la temperatura de 25º C. 
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ARTICLE 44 

AMIDAMENT I ABONAMENT DE REGATGES D’ADHERÈNCIA I 
IMPRIMACIÓ I SEGELLAT I TRACTAMENT SUPERFICIALS 

Es mesuraran i abonaran per metres quadr ats realment executats, mesurat a 
l’obra. 

Es comprovarà, en cada cas, que les dotac ions de lligant i d’àrids són les que 
corresponen al projecte; amb aquesta finalitat es controlaran les tones realment 
emprades a l’obra tant en cada tipus d’ àrids com del lligant. En el cas que 
d’aquest darrer s’hagués de fer la deducc ió a partir dels seu v olum, aquest 
haurà de reduir-se al que correspon a la temperatura de 25º C. 

ARTICLE 45 

AMIDAMENT I ABONAMENT DE MESCLES BITUMINOSES 

Es mesuraran i abonaran per metre quadrat  de cada tipus, realment executats,  
mesurats a l’obra. Cada unitat  d’obra in clou la pr eparació de la superfície 
existent i els corresponents regatges d’imprimació i adherència que calguin,  tal 
com s’explica en el quadre de preus núm. 2. 

Es comprovarà en cada cas que les dotac ions de lligant i de la mateixa m escla 
són les que corresponen al projecte; amb aquesta finalitat es comprovaran les  
tones emprades en la fabricació de les m escles deduint la dot ació mitjançant 
assaigs d’extracció, i les tones de mescles posades en obra deduïdes de les  
seccions tipus assenyalades en els plàno ls i de les densitats amidades d e les 
provetes extretes a l’obra. 

ARTICLE 46 

AMIDAMENT I ABONAMENT DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

El paviment de formigó acabat del tot, s’amidarà i abonarà per metres quadrats 
realment executats i mesura ts a l’obra, d’acord amb el s gruixos definits en els  
plànols. 

Aquesta unitat d’obra comprèn els junt s normals per als quals no s’hagi definit  
aquesta unitat d’obra que figurarà en els quadres de preus del projecte; 
aquests s’amidaran i abonaran per metres realment executats. 

Així mateix si el pav iment és de fo rmigó armat, les armadures s’amidaran i 
abonaran, a part pel seu pes en quilograms deduït dels plànols, aplicant a cada 
tipus d’acer els pesos unitaris corresponents a les longituds deduïdes d’aquests 
plànols. Les minves i espuntaments es co nsideren inclosos en el quilogram  
d’armadura. 
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ARTICLE 47 

AMIDAMENT I ABONAMENT DE VORERES, RIGOLES, VORERES-
RIGOLES, I VORAVIES 

Les voreres, rigoles  i voreres -rigoles s’amidaran i abonaran per metres , 
realment col·locats, de cada tipus mesurats en el terreny. 

Els diferents tipus i formes de voreres i ri goles i voreres-rigoles, són els definits  
en els plànols del projecte. 

Les voravies s’amidaran i abonaran per metres quadrats, realment col·loc ats, 
amidats a l’obra. 

Aquestes unitats d’obra inclouen la base d’assentament de formigó, i també el 
rejuntament i adherència dels seus elements. 

ARTICLE 48 

AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES METÀL·LIQUES 

Les armadures que s’utilitzin a les obres de fàbrica armades, les estructures i 
les obres metàl·liques s’amidaran pel seu pes teòric deduït dels plànols de cada 
una i no podran tenir  variacions essencials en el que fa referència a la forma i 
dimensions de les que figurin en els plànols del projecte. 

ARTICLE 49 

AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES CANONADES 

Les canonades s’amidaran i valoraran per  ml amb els  preus que figurin per a 
les de cada conjunt de característiques. 

Les canonades que siguin objecte d’am idament per a l’a bonament hauran 
d’estar totalment col· locades, amb les su bjeccions i altres ele ments que les  
integrin i han d’haver passat amb èxit les proves que es requereixen. 

ARTICLE 50 

AMIDAMENT I ABONAMENT D’OBRES DIVERSES 

Les unitats d’obra per a les que no s’ especifiqui la manera d’amidar-les i 
abonar-les, seran amidades i abonades per  unitats concretes, lineals,  
superficials o de volums tal com vinguin expressades en els quadres de preus i 
pel nombre real d’aquestes unitat s executades, totalment acabades i en 
condicions de recepció. 

ARTICLE 51 

ABONAMENT DE PROVISIONS 

S’abonaran d’acord amb el que estableix la clàusula 5 4 del Plec de Clàus ules 
Administratives General. Tots aquells ma terials aplegats que no puguin sofrir  
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danys o alteracions de les condicions  que han de complir, sempre que el 
Contractista adopti les mesures necessàries per a la seva deguda conservació,  
i només es  podran retirar del lloc  on s’han aplegat si han de ser  utilitzades a 
l’obra. 
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CAPÍTOL V 

DISPOSICIONS GENERALS 

ARTICLE 52 

INICI DE LES OBRES 

Una vegada adjudicades les obres, es pr ocedirà al replantejament. D’aquest  
acte s’aixecarà la corresponent Acta  que reflectirà la conformitat o 
disconformitat respecte als documents contractuals del projecte, amb especial i 
expressa referència a les característiques geomètriques de l’obra. 

L’adjudicatari, abans de començar les obres, sotmetrà a l’aprovació de 
l’Administració un pr ograma de treball en  què s ’especificarà terminis parc ials 
per a diferents unitats d’obra, c ompatibles amb el ter mini total d’execució. Una 
vegada l’Administració aprovi aquest program a, l’adjudicatari tindrà l’obligació 
de complir aquests terminis. 

En aplicació de l’estudi de seguretat i salut, o si escau,  de l’estudi bàsic , 
l’adjudicatari està també obligat a elaborar  i lliurar a la corporació, en el termi ni 
màxim d’un mes a comptar des de la  r ealització de l’acta de c omprovació de 
replanteig, un pla de s eguretat i salut en el treball, en el qual s’han d’analitz ar, 
estudiar, desenvolupar i completar les previsions contingudes a l’estudi de 
seguretat i salut en el treball o a l’estudi bàsic, d’acord amb les prescripcions de 
l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre seguretat i salut en 
les obres. 

ARTICLE 53 

PROVES I ASSAIGS 

La Direcció de l’obra s’efect uarà o manarà efectuar les proves i assaigs dels  
materials, mecanismes, instal·laci ons, aparells i obr a executada que cregui 
convenient per tal de comprovar que compleixen totes les condicions. 

Les despeses que se’n derivin s eran a càrrec del Contractista fins a un import 
màxim del 2% del pressupost d’adjudicació de l’obra. 

ARTICLE 54 

PRECAUCIONS DURANT LES OBRES 

El Contractista tindrà l’obl igació d’instal·lar els s enyals que calguin per indic ar 
l’accés a l’obra, la c irculació de la zona que ocupen el s treballs i els punts  de 
possible perill a causa d’aquests treballs, tant a l’esmentada zona com als seus 
voltants. 

Aquests senyals s’hauran de mantenir en perfecte estat de conservació mentre 
duri la seva funció. 

 36



Durant les diferents etapes de la constr ucció, les obres es mantindran en tot  
moment en perfectes condicions de dr enatge, conservant-se les cunetes i 
drenatges necessaris. 

ARTICLE 55 

OBLIGACIONS I RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 

El Contractista tindrà l’obligac ió de complir les disposicions vigents en matèria 
laboral, d’assegurança social i de seguretat i salut en el treball. 

Els accidents o danys que es produeixin, imputables a l’obra, als senyals, o a 
l’incompliment de les disposic ions vigents esmentades, seran responsabilitat  
del Contractista, sense que la prèvia au torització per l’Administració de la 
senyalització i mesures adoptades des lliuri d’adjudicatari d’aquesta 
responsabilitat. 

El Contractista tindrà l’obligac ió de mantenir provisionalment durant l’execuc ió 
de l’obra i refer, en acabar, totes les servituds afectades. Van a càrrec del 
contractista els treballs necessar is per al manteniment i r eposició d’aquestes 
servituds. 

Haurà d’obtenir tots els permisos nece ssaris per a l’execuc ió de les obres.  
L’Administració concedirà les autoritzacions i llicències de la seva competència 
i, en qualsevol cas, l’ajut que calgui. 

Així mateix, la loc alització i despeses d’utilització de manlleus i a bocadors són 
a càrrec de l’adjudicatari. 

El Contractista estarà també obligat a complir totes les disposicions en matèria 
d’ordenació i defensa de la indústria nacional. 

ARTICLE 56 

RECEPCIÓ DE LES OBRES 

Una vegada finalitzades les obr es, se’n procedirà pr èvia comprovació, a la 
Recepció i s’estendrà l’Acta corresponent. 

ARTICLE 57 

TERMINI DE GARANTIA I CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

El termini de garantia de l’obra serà d’un any comptat a partir de la Recepció.   
Aquest termini obligarà totes les obres ex ecutades per a la realització d’aqu est 
Projecte. 

 37



Durant el temps de garantia, l’adjudic atari li correspon tenir cura de la 
conservació i policia de l’obra i haurà d’ef ectuar els treballs nec essaris per tal 
de mantenir totes les obres en perfecte estat de conservació. 

Girona, gener de 2013

L’Enginyer autor del projecte 

 

 

Signat: Bartomeu Soley i Espuña 
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PROJECTE DE MILLORA DE SERVEIS I PAVIMENTS DEL CARRER MAJOR
DES DE LA PLAÇA MAJOR A LA CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  CARRER MAJOR
Subcapítol 01 MOVIMENT DE TERRES 

1 F2194XC2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb mitjans
mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 0,800 28,000 C#*D#*E#*F#
2 40,000 0,700 28,000 C#*D#*E#*F#
3 40,000 0,600 24,000 C#*D#*E#*F#
4 25,000 0,800 20,000 C#*D#*E#*F#
5 15,000 0,800 12,000 C#*D#*E#*F#
6 331,000 331,000 C#*D#*E#*F#
7 756,150 756,150 C#*D#*E#*F#
8 41,460 41,460 C#*D#*E#*F#
9 -88,000 -88,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.152,610

2 F2194JG3 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària,
amb martell picador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 86,000 0,500 43,000 C#*D#*E#*F#
2 90,000 0,500 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,000

3 F2191303 m Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell picador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 86,000 86,000 C#*D#*E#*F#
2 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,000

4 FB389000 m2 Fresat del paviment existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5 F221A420 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny compacte, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.152,610 0,400 461,044 C#*D#*E#*F#
2 88,000 0,400 35,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 496,244

6 F2225420 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, incloent roca, amb
mitjans mecànics

Euro



PROJECTE DE MILLORA DE SERVEIS I PAVIMENTS DEL CARRER MAJOR
DES DE LA PLAÇA MAJOR A LA CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 215,000 0,400 1,000 86,000 C#*D#*E#*F#
4 SANEJAMENT
5 171,300 0,600 1,000 102,780 C#*D#*E#*F#
6 78,000 0,600 1,000 46,800 C#*D#*E#*F#
8 AIGÜES PLUJANES
9 147,500 0,700 1,500 154,875 C#*D#*E#*F#

11 ENLLUMENAT PÚBLIC
12 178,800 0,400 0,600 42,912 C#*D#*E#*F#
14 BAIXA TENSIÓ
15 37,800 0,400 0,700 10,584 C#*D#*E#*F#
17 TELEFONS
18 234,000 0,450 1,000 105,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 549,251

7 F2285J00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb sorres, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 215,000 0,400 0,300 25,800 C#*D#*E#*F#
4 SANEJAMENT
5 171,300 0,349 59,784 C#*D#*E#*F#
6 78,000 0,234 18,252 C#*D#*E#*F#
8 AIGÜES PLUJANES
9 147,500 0,434 64,015 C#*D#*E#*F#

11 ENLLUMENAT PÚBLIC
12 178,800 0,400 0,300 21,456 C#*D#*E#*F#
14 BAIXA TENSIÓ
15 37,800 0,400 0,300 4,536 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 193,843

8 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb material seleccionat de l'excavació, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 215,000 0,400 0,700 60,200 C#*D#*E#*F#
4 SANEJAMENT
5 171,300 0,600 0,400 41,112 C#*D#*E#*F#
6 78,000 0,600 0,500 23,400 C#*D#*E#*F#
8 AIGÜES PLUJANES
9 147,500 0,700 1,000 103,250 C#*D#*E#*F#

11 ENLLUMENAT PÚBLIC
12 178,800 0,400 0,300 21,456 C#*D#*E#*F#
14 BAIXA TENSIÓ
15 37,800 0,400 0,400 6,048 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE DE MILLORA DE SERVEIS I PAVIMENTS DEL CARRER MAJOR
DES DE LA PLAÇA MAJOR A LA CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 3

16 C#*D#*E#*F#
17 TELEFONS
18 234,000 0,450 0,700 73,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 329,176

9 F2414267 m3 Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió
de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, incloent canon de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.152,610 0,150 172,892 C#*D#*E#*F#
2 88,000 0,150 13,200 C#*D#*E#*F#
3 176,000 0,150 26,400 C#*D#*E#*F#
4 60,000 0,050 3,000 C#*D#*E#*F#
5 496,244 496,244 C#*D#*E#*F#
6 549,251 549,251 C#*D#*E#*F#
7 -329,176 -329,176 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 931,811
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PROJECTE DE MILLORA DE SERVEIS I PAVIMENTS DEL CARRER MAJOR
DES DE LA PLAÇA MAJOR A LA CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  CARRER MAJOR
Subcapítol 02 SANEJAMENT I AIGÜES PLUJANES 

1 GD7FH375 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 400 mm de diàmetre nominal de paret interior llisa i exterior
coarrugada per a càrregues elevades, amb una rigidesa circumfrencial de 8 kN/m2 SN8

AMIDAMENT DIRECTE 147,500

2 GD7FH376 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 315 mm de diàmetre nominal de paret interior llisa i exterior
coarrugada per a càrregues elevades, amb una rigidesa circumfrencial de 8 kN/m2 SN8

AMIDAMENT DIRECTE 171,300

3 GD7FH378 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 200 mm de diàmetre nominal de paret interior llisa i exterior
coarrugada per a càrregues elevades, amb una rigidesa circumfrencial de 8 kN/m2 SN8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per escomeses 26,000 3,000 78,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

4 FDB17660 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1.2x1.2 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residuals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Drenatge 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residuals 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Drenatge 4,000 1,500 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 FDDZ3159 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D 70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residuals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Drenatge 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 FD5KKF0E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE DE MILLORA DE SERVEIS I PAVIMENTS DEL CARRER MAJOR
DES DE LA PLAÇA MAJOR A LA CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 5

4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

8 FD5Z6K3J m Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B de 80x80x8 mm i traves de passamà de
60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

9 FD5ZAKFJ u Reixa practicable per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes, col·locada ancorada al
formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

10 FD5J6F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FD5ZJJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal,de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FB000010 u Reposició escomesa de clavagueram, incloent excavació de rasa, piconatge amb material d'excavació i
transport de terres, tub de PE D-200 autoportant, recobriment del tub amb formigó i part proporcional de
connexió a la xarxa general i escomesa

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

13 FB000011 u Connexió a la xarxa existent

AMIDAMENT DIRECTE 8,000
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PROJECTE DE MILLORA DE SERVEIS I PAVIMENTS DEL CARRER MAJOR
DES DE LA PLAÇA MAJOR A LA CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  CARRER MAJOR
Subcapítol 03 AIGUA POTABLE 

1 FFB1F226 m Tub de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, 16 bar de pressió nominal, segons
norma UNE 53-131-90, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 145,000

2 FFB1F225 m Tub de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons
norma UNE 53-131-90, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

3 FFB1E255 m Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons
norma UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 GFBB1A25 u Colze de 90 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 160 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 GFBB1625 u Colze de 90 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 GFBB7A25 u Colze de 45 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 160 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 GFBB7625 u Colze de 45 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 GFBA1A28 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 160 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE
53-131-90, amb ramal a 90 ° de 125 mm de DN, soldada i col.locada al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 GFBA1625 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE
53-131-90, amb ramal a 90 ° de 125 mm de DN, soldada i col.locada al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 GFBA1623 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE
53-131-90, amb ramal a 90 ° de 90 mm de DN, soldada i col.locada al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 GN12G324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm, de 16 bar de PN, i d'eix ascendent
d'acer innoxidable, de bronze, i muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



PROJECTE DE MILLORA DE SERVEIS I PAVIMENTS DEL CARRER MAJOR
DES DE LA PLAÇA MAJOR A LA CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 7

12 FN12D424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 16 bar de PN, i d'eix ascendent
d'acer innoxidable, de bronze, tipus 2 i muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 FN12B424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm, de 16 bar de PN, d'eix ascendent d'acer
innoxidable, de bronze, tipus 2 i muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 FM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de d i de 4' de d de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 GN12B324 u Desguàs amb vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm, de 16 bar de PN, d'eix
ascendent d'acer innoxidable,  de bronze, tipus 2 i  completament instal.lada i provada

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, tipus 2 i muntada en
pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

18 FDKZ3179 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

19 FB000777 u Reposició d'escomesa d'aigua potable, amb excavació de rasa, rebliment i piconatge i transport de terres,
pericó de 38x38x55 cm, bastiment i tapa de pericó, tub de polietilè de 3/4'', vàlvula d'esfera, collarí de
D-125/D-3/4'', connexió a comptadors existents, subministrament de material i col.locació

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

20 FB000779 u Connexió amb la xarxa d'aigua potable existent

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

21 E32515G3 m3 Formigó per a protecció de canonades iancoratge de peces especials, HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 0,350 4,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,550

22 GBE3U020 m Banda senyalitzadora de serveis, de PVC, de 25 cm d'amplada, col.locada dins rasa sobre protecció de sorra
del servei

AMIDAMENT DIRECTE 215,000

23 XPA10003 u Instal.lació aèria provisional durant l'execució de les obres
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PROJECTE DE MILLORA DE SERVEIS I PAVIMENTS DEL CARRER MAJOR
DES DE LA PLAÇA MAJOR A LA CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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PROJECTE DE MILLORA DE SERVEIS I PAVIMENTS DEL CARRER MAJOR
DES DE LA PLAÇA MAJOR A LA CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 9

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  CARRER MAJOR
Subcapítol 04 ENLLUMENAT PÚBLIC 

1 FG313606 m Conductor de coure de designació UNE VV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 i col.locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 178,800

2 FG312306 m Conductor de coure de designació UNE VV 0,6/1 KV, bipolar de secció 2x2.5 mm2 i col.locat en columnes i
baixants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 FG221K2K m Tub flexible corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal i 4.25 mm de gruix amb grau de resistència al xoc
7 i  muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 178,800

4 FG380702 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 178,800

5 FDG32357 m Canalització amb dues tubs de PVC corrugat de D 80 mm i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

6 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de
14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 FDKZ3159 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

9 FHM11H24 u Braç mural  d'acer galvanitzat de tipus especific per a la lluminaria, de 0,50 m de sortint.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

10 FHN32581 u Llumenera asimètrica per a vials, tipus ASM-A/49-LED o similar, amb equip incorporat i acoblada al suport

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

11 FG153932 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció estanca i encastada a la paret

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

12 FDGA3226 u Pujant de tub d'acer pintat pavonat per a la línia elèctrica d'enllumenat públic
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PROJECTE DE MILLORA DE SERVEIS I PAVIMENTS DEL CARRER MAJOR
DES DE LA PLAÇA MAJOR A LA CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 10

AMIDAMENT DIRECTE 10,000
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PROJECTE DE MILLORA DE SERVEIS I PAVIMENTS DEL CARRER MAJOR
DES DE LA PLAÇA MAJOR A LA CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 11

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  CARRER MAJOR
Subcapítol 05 BAIXA TENSIÓ I TELEFONS 

1 FG393E06 m Conductor d'alumini RV 3x1x240-1x150 AL, col.locat en tub, incloent connexions i terminals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 37,800 37,800 C#*D#*E#*F#
2 pujants 9,000 5,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,800

2 FG393E07 m Conductor d'alumini RZ 3x150 AL/80 ALM grapat a la paret, incloent derivacions i connexions de xarxa i
escomeses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 266,600 266,600 C#*D#*E#*F#
2 Canvis de direcció 266,600 0,200 53,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 319,920

3 FDGA3224 u Pujant de tub d'acer pintat pavonat per a la línia elèctrica de baixa tensió

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

4 FDGA32C8 m Canalització amb dos tubs de PVC de D 160 mm i dau de recobriment de 45x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 37,800

5 FDK2A666 u Armari prefabricat amb porta metàl.lica segons Cia Subministradora, col,locat, incloent connexions

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FDGA3222 u Adaptació escomeses actuals a la nova xarxa amb p.p nous armaris i caixes de distribució i desmuntatge línies
aèries a suprimir

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

7 FDG77777 u Despeses legalització de la instal.lació, amb la tramitació dels permisos i l'abonament de les taxes
corresponents, incloent supervisió i assatjos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FDGA32Z0 m Canalització amb dos tubs de PVC de D110 mm i dau de recobriment de 30x30 cm de formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 234,000

9 FDGA3223 u Pujant de tub d'acer pintat pavonat per a la línia telefònica

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 FDK2A6F4 u Arqueta tipus M amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

11 FDK2A6F5 u Arqueta tipus H, totalment acabada, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra

Euro



PROJECTE DE MILLORA DE SERVEIS I PAVIMENTS DEL CARRER MAJOR
DES DE LA PLAÇA MAJOR A LA CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 12

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro
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Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  CARRER MAJOR
Subcapítol 06 PAVIMENT 

1 F921201F m3 Subbase artificial,amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 0,800 0,200 5,600 C#*D#*E#*F#
2 40,000 0,700 0,200 5,600 C#*D#*E#*F#
3 40,000 0,600 0,200 4,800 C#*D#*E#*F#
4 25,000 0,800 0,200 4,000 C#*D#*E#*F#
5 15,000 0,800 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,400

2 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 0,800 0,200 5,600 C#*D#*E#*F#
2 40,000 0,700 0,200 5,600 C#*D#*E#*F#
3 40,000 0,600 0,200 4,800 C#*D#*E#*F#
4 25,000 0,800 0,200 4,000 C#*D#*E#*F#
5 15,000 0,800 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
6 331,000 0,200 66,200 C#*D#*E#*F#
7 411,150 0,200 82,230 C#*D#*E#*F#
8 345,000 0,200 69,000 C#*D#*E#*F#
9 30,060 0,200 6,012 C#*D#*E#*F#

10 11,400 0,200 2,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 248,122

3 F9G1D2G7 m3 Paviment de formigó sense additius HP-40 kp/cm2 de resistència a flexotracció (PG-3) i consistència plàstica,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 331,000 0,200 66,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,200

4 F9F15122 m2 Paviment de llambordins Breinco Tegula o similar, color marfil de forma rectangular 20 x 10 x 6 cm, de formigó
sobre llit de formigó, amb rebliment de junts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Major 411,150 411,150 C#*D#*E#*F#
2 Volts capella 345,000 345,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 756,150

5 F9F16129 m2 Franja transversal de llambordins Breinco Tegula o similar, color marfil de forma rectangular 20 x 10 x 6 cm, de
formigó, sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 cm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Major 30,060 30,060 C#*D#*E#*F#

Euro
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2 Volts capella 11,400 11,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,460

6 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 0,800 28,000 C#*D#*E#*F#
2 40,000 0,700 28,000 C#*D#*E#*F#
3 40,000 0,600 24,000 C#*D#*E#*F#
4 25,000 0,800 20,000 C#*D#*E#*F#
5 15,000 0,800 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,000

7 F9H17212 t Mescla bituminosa en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 96 % de l'assaig marshall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 0,800 0,050 2,500 3,500 C#*D#*E#*F#
2 40,000 0,700 0,050 2,500 3,500 C#*D#*E#*F#
3 40,000 0,600 0,050 2,500 3,000 C#*D#*E#*F#
4 25,000 0,800 0,050 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
5 15,000 0,800 0,050 2,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

8 F9J13R40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 1 kg/m2, incloent neteja de la
superfície

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 236,500 236,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 236,500

9 F9H12115 t Mescla bituminosa en calent de composició densa 5-A amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 236,500 0,040 2,500 23,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,650

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  CARRER MAJOR
Subcapítol 07 OBRES ACCESSÒRIES 

1 F9916415 u Escossell circular de planxa d'acer corten de D 1200 mm i 40 mm de gruix anellat de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FR43F610 u Subministrament de cercis siliquastrum, en contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FR632J73 u Obertura de clot i plantació d'arbre, amb grua autopropulsada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FQ211112 u Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 FQ115TN2 u Cadira senzilla de fusta tipus Montseny o similar, de 57,5 cm de llargària,, ancorat amb daus de formigó de
30x30x30 cm

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 FQ115FQ2 u Banc senzill de fusta tipus Montseny o similar, de 150 cm de llargària, ancorat amb daus de formigó de
30x30x30 cm

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 FQZAU050 u Pilona tipus Via Julia, col.locada

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 FB000003 P.A Despeses de seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FB000001 P.A Per a la reposició de servituds i serveis a conservar afectats durant les obres, i xarxes i connexions
d'escomeses provisionals per interrupció del subministrament dels serveis, incloent afectacions a la xarxa de
B.T., enllumenat, clavegueram i telèfons existents

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FB000002 P.A Per a imprevistos a justificar segons el quadre de preus del projecte

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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PROJECTE DE MILLORA DE SERVEIS I PAVIMENTS DEL CARRER MAJOR
DES DE LA PLAÇA MAJOR A LA CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

E32515G3P-1 m3 Formigó per a protecció de canonades iancoratge de peces especials, HA-25/P/20/IIa de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot.

80,85 €

(VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

F2191303P-2 m Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell picador 2,49 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

F2194JG3P-3 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de
2 m d'amplària, amb martell picador

5,49 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

F2194XC2P-4 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària, amb mitjans mecànics

1,65 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

F221A420P-5 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny compacte, amb mitjans mecànics 3,29 €
(TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

F2225420P-6 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
incloent roca, amb mitjans mecànics

7,10 €

(SET EUROS AMB DEU CENTIMS)

F2285B0FP-7 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb material seleccionat de
l'excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM

9,28 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

F2285J00P-8 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb sorres, en tongades de gruix fins
a 25 cm, utilitzant picó vibrant

21,85 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

F2414267P-9 m3 Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, incloent canon de
l'abocador

2,96 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

F921201FP-10 m3 Subbase artificial,amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 15,57 €
(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

F931201JP-11 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 21,29 €
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

F9916415P-12 u Escossell circular de planxa d'acer corten de D 1200 mm i 40 mm de gruix anellat de formigó 118,00 €
(CENT DIVUIT EUROS)

F9F15122P-13 m2 Paviment de llambordins Breinco Tegula o similar, color marfil de forma rectangular 20 x 10 x
6 cm, de formigó  sobre llit de formigó, amb rebliment de junts

37,96 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

F9F16129P-14 m2 Franja transversal de llambordins Breinco Tegula o similar, color marfil de forma rectangular
20 x 10 x 6 cm, de formigó, sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 cm de gruix.

68,57 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

F9G1D2G7P-15 m3 Paviment de formigó sense additius HP-40 kp/cm2 de resistència a flexotracció (PG-3) i
consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i
acabat remolinat mecànic

83,59 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

F9H12115P-16 t Mescla bituminosa en calent de composició densa 5-A amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

49,37 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

F9H17212P-17 t Mescla bituminosa en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 96 % de l'assaig marshall

40,88 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

F9J12X40P-18 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m2 1,29 €
(UN EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

F9J13R40P-19 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 1 kg/m2, incloent
neteja de la superfície

0,37 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

FB000001P-20 P.A Per a la reposició de servituds i serveis a conservar afectats durant les obres, i xarxes i
connexions d'escomeses provisionals per interrupció del subministrament dels serveis,
incloent afectacions a la xarxa de B.T., enllumenat, clavegueram i telèfons existents

1.280,00 €

(MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS)

FB000002P-21 P.A Per a imprevistos a justificar segons el quadre de preus del projecte 7.800,00 €
(SET MIL VUIT-CENTS EUROS)

FB000003P-22 P.A Despeses de seguretat i salut 1.570,00 €
(MIL CINC-CENTS SETANTA EUROS)

FB000010P-23 u Reposició escomesa de clavagueram, incloent excavació de rasa, piconatge amb material
d'excavació i transport de terres, tub de PE D-200 autoportant, recobriment del tub amb
formigó i part proporcional de connexió a la xarxa general i escomesa

173,81 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

FB000011P-24 u Connexió a la xarxa existent 390,00 €
(TRES-CENTS NORANTA EUROS)

FB000777P-25 u Reposició d'escomesa d'aigua potable, amb excavació de rasa, rebliment i piconatge i
transport de terres, pericó de 38x38x55 cm, bastiment i tapa de pericó, tub de polietilè de
3/4'', vàlvula d'esfera, collarí de D-125/D-3/4'', connexió a comptadors existents,
subministrament de material i col.locació

190,89 €

(CENT NORANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

FB000779P-26 u Connexió amb la xarxa d'aigua potable existent 206,17 €
(DOS-CENTS SIS EUROS AMB DISSET CENTIMS)

FB389000P-27 m2 Fresat del paviment existent 4,45 €
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

FD5J6F08P-28 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

82,09 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB NOU CENTIMS)

FD5KKF0EP-29 m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

59,22 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

FD5Z6K3JP-30 m Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B de 80x80x8 mm i
traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó

46,30 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
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FD5ZAKFJP-31 u Reixa practicable per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes,
col·locada ancorada al formigó

115,78 €

(CENT QUINZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

FD5ZJJJ5P-32 u Bastiment i reixa practicable per a embornal,de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52
kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

80,29 €

(VUITANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

FDB17660P-33 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1.2x1.2 m 27,86 €
(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

FDD1A099P-34 m Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades  amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

129,28 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

FDDZ3159P-35 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D 70 cm i 145 kg de pes, col·locat
amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

119,78 €

(CENT DINOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

FDG32357P-36 m Canalització amb dues tubs de PVC corrugat de D 80 mm i dau de recobriment de 30x20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I

12,33 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

FDG77777P-37 u Despeses legalització de la instal.lació, amb la tramitació dels permisos i l'abonament de les
taxes corresponents, incloent supervisió i assatjos

8.200,00 €

(VUIT MIL DOS-CENTS EUROS)

FDGA3222P-38 u Adaptació escomeses actuals a la nova xarxa amb p.p nous armaris i caixes de distribució i
desmuntatge línies aèries a suprimir

149,00 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS)

FDGA3223P-39 u Pujant de tub d'acer pintat pavonat per a la línia telefònica 107,99 €
(CENT SET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

FDGA3224P-40 u Pujant de tub d'acer pintat pavonat per a la línia elèctrica de baixa tensió 82,00 €

(VUITANTA-DOS EUROS)

FDGA3226P-41 u Pujant de tub d'acer pintat pavonat per a la línia elèctrica d'enllumenat públic 83,40 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

FDGA32C8P-42 m Canalització amb dos tubs de PVC de D 160 mm i dau de recobriment de 45x40 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

30,43 €

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

FDGA32Z0P-43 m Canalització amb dos tubs de PVC de D110 mm i dau de recobriment de 30x30 cm de
formigó HM-20/P/20/I

17,51 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

FDK256F3P-44 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

61,36 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

FDK2A666P-45 u Armari prefabricat amb porta metàl.lica segons Cia Subministradora, col,locat, incloent
connexions

360,00 €

(TRES-CENTS SEIXANTA EUROS)
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FDK2A6F3P-46 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

88,17 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CENTIMS)

FDK2A6F4P-47 u Arqueta tipus M amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

169,21 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

FDK2A6F5P-48 u Arqueta tipus H, totalment acabada, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i
solera de maó calat, sobre llit de sorra

361,57 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

FDKZ3159P-49 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

32,88 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

FDKZ3179P-50 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

161,39 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

FFB1E255P-51 m Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons norma UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

16,58 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

FFB1F225P-52 m Tub de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons norma UNE 53-131-90, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa

19,47 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

FFB1F226P-53 m Tub de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, 16 bar de pressió
nominal, segons norma UNE 53-131-90, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa

27,37 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

FG153932P-54 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció estanca i
encastada a la paret

18,99 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

FG221K2KP-55 m Tub flexible corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal i 4.25 mm de gruix amb grau de
resistència al xoc 7 i  muntat com a canalització soterrada

0,94 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

FG312306P-56 m Conductor de coure de designació UNE VV 0,6/1 KV, bipolar de secció 2x2.5 mm2 i col.locat
en columnes  i baixants

1,10 €

(UN EUROS AMB DEU CENTIMS)

FG313606P-57 m Conductor de coure de designació UNE VV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 i col.locat
en tub

2,64 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

FG380702P-58 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 1,73 €
(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

FG393E06P-59 m Conductor d'alumini RV 3x1x240-1x150 AL, col.locat en tub, incloent connexions i terminals 22,75 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
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FG393E07P-60 m Conductor d'alumini RZ 3x150 AL/80 ALM grapat a la paret, incloent derivacions i
connexions de xarxa i escomeses

15,75 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

FGD1222EP-61 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500
mm de llargària i de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

13,80 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

FHM11H24P-62 u Braç mural  d'acer galvanitzat de tipus especific per a la lluminaria, de 0,50 m de sortint. 90,48 €
(NORANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

FHN32581P-63 u Llumenera asimètrica per a vials, tipus ASM-A/49-LED o similar, amb equip incorporat i
acoblada al suport

548,45 €

(CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

FJM35BE4P-64 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa,
tipus 2 i muntada en pericó de canalització soterrada

173,53 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

FM213628P-65 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de d i de 4' de d de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior

411,66 €

(QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

FN12B424P-66 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm, de 16 bar de PN, d'eix
ascendent d'acer innoxidable, de bronze, tipus 2 i muntada en pericó de canalització
soterrada

240,33 €

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

FN12D424P-67 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 16 bar de PN, i
d'eix ascendent d'acer innoxidable, de bronze, tipus 2 i muntada en pericó de canalització
soterrada

308,89 €

(TRES-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

FQ115FQ2P-68 u Banc senzill de fusta tipus Montseny o similar, de 150 cm de llargària, ancorat amb daus de
formigó de 30x30x30 cm

192,03 €

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)

FQ115TN2P-69 u Cadira senzilla de fusta tipus Montseny o similar, de 57,5 cm de llargària,, ancorat amb daus
de formigó de 30x30x30 cm

128,95 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

FQ211112P-70 u Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm

65,06 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SIS CENTIMS)

FQZAU050P-71 u Pilona tipus Via Julia, col.locada 80,11 €
(VUITANTA EUROS AMB ONZE CENTIMS)

FR43F610P-72 u Subministrament de cercis siliquastrum, en contenidor 160,00 €
(CENT SEIXANTA EUROS)

FR632J73P-73 u Obertura de clot i plantació d'arbre, amb grua autopropulsada 24,99 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

GBE3U020P-74 m Banda senyalitzadora de serveis, de PVC, de 25 cm d'amplada, col.locada dins rasa sobre
protecció de sorra del servei

0,29 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
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GD7FH375P-75 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 400 mm de diàmetre nominal de paret interior
llisa i exterior coarrugada per a càrregues elevades, amb una rigidesa circumfrencial de 8
kN/m2 SN8

39,49 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

GD7FH376P-76 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 315 mm de diàmetre nominal de paret interior
llisa i exterior coarrugada per a càrregues elevades, amb una rigidesa circumfrencial de 8
kN/m2 SN8

27,51 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

GD7FH378P-77 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 200 mm de diàmetre nominal de paret interior
llisa i exterior coarrugada per a càrregues elevades, amb una rigidesa circumfrencial de 8
kN/m2 SN8

18,07 €

(DIVUIT EUROS AMB SET CENTIMS)

GFBA1623P-78 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, amb ramal a 90 ° de 90 mm de DN, soldada i col.locada al
fons de la rasa

47,80 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

GFBA1625P-79 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, amb ramal a 90 ° de 125 mm de DN, soldada i col.locada
al fons de la rasa

48,36 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

GFBA1A28P-80 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 160 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, amb ramal a 90 ° de 125 mm de DN, soldada i col.locada
al fons de la rasa

91,41 €

(NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

GFBB1625P-81 u Colze de 90 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa

76,33 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

GFBB1A25P-82 u Colze de 90 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 160 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa

143,94 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

GFBB7625P-83 u Colze de 45 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa

61,30 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

GFBB7A25P-84 u Colze de 45 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 160 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa

131,34 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

GN12B324P-85 u Desguàs amb vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm, de 16
bar de PN, d'eix ascendent d'acer innoxidable, de bronze, tipus 2 i completament instal.lada
i provada

235,59 €

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

GN12G324P-86 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm, de 16 bar de PN, i
d'eix ascendent d'acer innoxidable, de bronze, i muntada en pericó de canalització soterrada

481,72 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

XPA10003P-87 u Instal.lació aèria provisional durant l'execució de les obres 1.750,00 €
(MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)
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P-1 E32515G3 m3 Formigó per a protecció de canonades iancoratge de peces especials, HA-25/P/20/IIa de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot.

80,85 €

B0652080 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 65,54100 €
Altres conceptes 15,30900 €

P-2 F2191303 m Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell picador 2,49 €

Altres conceptes 2,49000 €

P-3 F2194JG3 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de
2 m d'amplària, amb martell picador

5,49 €

Altres conceptes 5,49000 €

P-4 F2194XC2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària, amb mitjans mecànics

1,65 €

Altres conceptes 1,65000 €

P-5 F221A420 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny compacte, amb mitjans mecànics 3,29 €

Altres conceptes 3,29000 €

P-6 F2225420 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte,
incloent roca, amb mitjans mecànics

7,10 €

Altres conceptes 7,10000 €

P-7 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb material seleccionat de
l'excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM

9,28 €

Altres conceptes 9,28000 €

P-8 F2285J00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb sorres, en tongades de gruix fins
a 25 cm, utilitzant picó vibrant

21,85 €

B0311010 kg Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,00000 €
Altres conceptes 4,85000 €

P-9 F2414267 m3 Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, incloent canon de
l'abocador

2,96 €

Altres conceptes 2,96000 €

P-10 F921201F m3 Subbase artificial,amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 15,57 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 13,70000 €
B0111000 l Aigua 0,00000 €

Altres conceptes 1,87000 €

P-11 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 21,29 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 13,70000 €
B0111000 l Aigua 0,00000 €

Altres conceptes 7,59000 €

P-12 F9916415 u Escossell circular de planxa d'acer corten de D 1200 mm i 40 mm de gruix anellat de formigó 118,00 €

Sense descomposició 118,00000 €

P-13 F9F15122 m2 Paviment de llambordins Breinco Tegula o similar, color marfil de forma rectangular 20 x 10 x
6 cm, de formigó  sobre llit de formigó, amb rebliment de junts

37,96 €

B9F15100 m2 Lllambordins Breinco Tegula  o similar, color marfil de forma rectangular 20 x 10 x 6 c 23,63000 €
B06B2300 m3 Formigó per a paviments HP-40 kp/cm2 de resistència a flexotracció (PG-3) i consistè 6,63360 €
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Altres conceptes 7,69640 €

P-14 F9F16129 m2 Franja transversal de llambordins Breinco Tegula o similar, color marfil de forma rectangular
20 x 10 x 6 cm, de formigó, sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 cm de gruix.

68,57 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 11,58000 €
B9F16100 m2 Llambordins Breinco Tegula  o similar, color marfil de forma rectangular 20 x 10 x 6 c 26,29560 €

Altres conceptes 30,69440 €

P-15 F9G1D2G7 m3 Paviment de formigó sense additius HP-40 kp/cm2 de resistència a flexotracció (PG-3) i
consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i
acabat remolinat mecànic

83,59 €

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HP-40 kp/cm2 de resistència a flexotracció (PG-3) i consistè 58,04400 €
Altres conceptes 25,54600 €

P-16 F9H12115 t Mescla bituminosa en calent de composició densa 5-A amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

49,37 €

B9H3U001 t Mescla bituminosa en calent 5-A per a capa de trànsit 45,23000 €
Altres conceptes 4,14000 €

P-17 F9H17212 t Mescla bituminosa en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 96 % de l'assaig marshall

40,88 €

B9H17210 t Mescla bituminosa en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i bet 33,79000 €
Altres conceptes 7,09000 €

P-18 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m2 1,29 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,33000 €
Altres conceptes 0,96000 €

P-19 F9J13R40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 1 kg/m2, incloent
neteja de la superfície

0,37 €

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,23000 €
Altres conceptes 0,14000 €

P-20 FB000001 P.A Per a la reposició de servituds i serveis a conservar afectats durant les obres, i xarxes i
connexions d'escomeses provisionals per interrupció del subministrament dels serveis,
incloent afectacions a la xarxa de B.T., enllumenat, clavegueram i telèfons existents

1.280,00 €

Sense descomposició 1.280,00000 €

P-21 FB000002 P.A Per a imprevistos a justificar segons el quadre de preus del projecte 7.800,00 €

Sense descomposició 7.800,00000 €

P-22 FB000003 P.A Despeses de seguretat i salut 1.570,00 €

Sense descomposició 1.570,00000 €

P-23 FB000010 u Reposició escomesa de clavagueram, incloent excavació de rasa, piconatge amb material
d'excavació i transport de terres, tub de PE D-200 autoportant, recobriment del tub amb
formigó i part proporcional de connexió a la xarxa general i escomesa

173,81 €

Sense descomposició 173,81000 €

P-24 FB000011 u Connexió a la xarxa existent 390,00 €

Sense descomposició 390,00000 €

P-25 FB000777 u Reposició d'escomesa d'aigua potable, amb excavació de rasa, rebliment i piconatge i
transport de terres, pericó de 38x38x55 cm, bastiment i tapa de pericó, tub de polietilè de
3/4'', vàlvula d'esfera, collarí de D-125/D-3/4'', connexió a comptadors existents,
subministrament de material i col.locació

190,89 €
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Sense descomposició 190,89000 €

P-26 FB000779 u Connexió amb la xarxa d'aigua potable existent 206,17 €

Sense descomposició 206,17000 €

P-27 FB389000 m2 Fresat del paviment existent 4,45 €

Sense descomposició 4,45000 €

P-28 FD5J6F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

82,09 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,27680 €
B0DF6F0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,25000 €
B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 25,67036 €

Altres conceptes 53,89284 €

P-29 FD5KKF0E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

59,22 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,39672 €
B0D81480 m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,30800 €
B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 23,70488 €

Altres conceptes 33,81040 €

P-30 FD5Z6K3J m Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B de 80x80x8 mm i
traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó

46,30 €

BD5Z6K30 m Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B de 80x80x8 mm 33,72000 €
Altres conceptes 12,58000 €

P-31 FD5ZAKFJ u Reixa practicable per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes,
col·locada ancorada al formigó

115,78 €

BD5ZAKF0 u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes 112,91000 €
Altres conceptes 2,87000 €

P-32 FD5ZJJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal,de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52
kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

80,29 €

Sense descomposició 80,29000 €

P-33 FDB17660 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1.2x1.2 m 27,86 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 18,88052 €
Altres conceptes 8,97948 €

P-34 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades  amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

129,28 €

Sense descomposició 129,28000 €

P-35 FDDZ3159 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D 70 cm i 145 kg de pes, col·locat
amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

119,78 €

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D 70 cm i 145 kg de pes 103,29000 €
Altres conceptes 16,49000 €

P-36 FDG32357 m Canalització amb dues tubs de PVC corrugat de D 80 mm i dau de recobriment de 30x20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I

12,33 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,57360 €
BG221K20 m Tub flexible corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal i 4.25 mm de gruix, amb 1,57500 €
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Altres conceptes 7,18140 €

P-37 FDG77777 u Despeses legalització de la instal.lació, amb la tramitació dels permisos i l'abonament de les
taxes corresponents, incloent supervisió i assatjos

8.200,00 €

Sense descomposició 8.200,00000 €

P-38 FDGA3222 u Adaptació escomeses actuals a la nova xarxa amb p.p nous armaris i caixes de distribució i
desmuntatge línies aèries a suprimir

149,00 €

Sense descomposició 149,00000 €

P-39 FDGA3223 u Pujant de tub d'acer pintat pavonat per a la línia telefònica 107,99 €

Sense descomposició 107,99000 €

P-40 FDGA3224 u Pujant de tub d'acer pintat pavonat per a la línia elèctrica de baixa tensió 82,00 €

Sense descomposició 82,00000 €

P-41 FDGA3226 u Pujant de tub d'acer pintat pavonat per a la línia elèctrica d'enllumenat públic 83,40 €

Sense descomposició 83,40000 €

P-42 FDGA32C8 m Canalització amb dos tubs de PVC de D 160 mm i dau de recobriment de 45x40 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

30,43 €

BD121890 m Tub de fibrociment lleuger, de D 150 mm i de llargària 4 m, com a màxim 13,36000 €
B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 9,88696 €

Altres conceptes 7,18304 €

P-43 FDGA32Z0 m Canalització amb dos tubs de PVC de D110 mm i dau de recobriment de 30x30 cm de
formigó HM-20/P/20/I

17,51 €

Altres conceptes 17,51000 €

P-44 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

61,36 €

B0312500 kg Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,27000 €
B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 15,48560 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 1,44000 €
B0DF7G0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,05000 €

Altres conceptes 43,11440 €

P-45 FDK2A666 u Armari prefabricat amb porta metàl.lica segons Cia Subministradora, col,locat, incloent
connexions

360,00 €

Sense descomposició 360,00000 €

P-46 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

88,17 €

B0312500 kg Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,54000 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 1,92000 €
B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,46000 €
B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 33,94920 €

Altres conceptes 50,30080 €

P-47 FDK2A6F4 u Arqueta tipus M amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

169,21 €

B0F1D2A2 u Marc i tap 81,04000 €
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B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 1,92000 €
B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,46000 €
B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 33,94920 €
B0312500 kg Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,54000 €

Altres conceptes 50,30080 €

P-48 FDK2A6F5 u Arqueta tipus H, totalment acabada, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i
solera de maó calat, sobre llit de sorra

361,57 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg d 142,11000 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 3,84000 €
B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 2,92000 €
B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 67,89840 €
B0312500 kg Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 1,08000 €

Altres conceptes 143,72160 €

P-49 FDKZ3159 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

32,88 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg d 18,23000 €
Altres conceptes 14,65000 €

P-50 FDKZ3179 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

161,39 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg d 142,11000 €
Altres conceptes 19,28000 €

P-51 FFB1E255 m Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons norma UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

16,58 €

BFWB1E05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exte 7,04900 €
BFB1E201 m Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 4,81440 €
BFYB1E05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 11 0,21000 €

Altres conceptes 4,50660 €

P-52 FFB1F225 m Tub de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons norma UNE 53-131-90, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa

19,47 €

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exte 5,46800 €
BFB1F211 m Tub de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 9,21060 €
BFYB1F22 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 12 0,28000 €

Altres conceptes 4,51140 €

P-53 FFB1F226 m Tub de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, 16 bar de pressió
nominal, segons norma UNE 53-131-90, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa

27,37 €

BFYB1F22 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 12 0,28000 €
FFB11F23 u Accessoris per a tubs de polietilè de 160 mm de diàmetre 3,27600 €
FFB1F201 m Tub de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pr 20,05320 €

Altres conceptes 3,76080 €

P-54 FG153932 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció estanca i
encastada a la paret

18,99 €
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BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada, incloent caixa de conn 4,99000 €
BG153932 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció estan 8,37000 €

Altres conceptes 5,63000 €

P-55 FG221K2K m Tub flexible corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal i 4.25 mm de gruix amb grau de
resistència al xoc 7 i  muntat com a canalització soterrada

0,94 €

BG221K20 m Tub flexible corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal i 4.25 mm de gruix, amb 0,75000 €
Altres conceptes 0,19000 €

P-56 FG312306 m Conductor de coure de designació UNE VV 0,6/1 KV, bipolar de secció 2x2.5 mm2 i col.locat
en columnes  i baixants

1,10 €

BG312300 m Conductor de coure de designació UNE VV 0.6/1 KV, bipolar de secció 2x2.5 mm2 0,54000 €
Altres conceptes 0,56000 €

P-57 FG313606 m Conductor de coure de designació UNE VV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 i col.locat
en tub

2,64 €

BG313600 m Conductor de coure de designació UNE VV 0.6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 1,89000 €
Altres conceptes 0,75000 €

P-58 FG380702 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 1,73 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,35000 €
BG380700 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,19000 €

Altres conceptes 0,19000 €

P-59 FG393E06 m Conductor d'alumini RV 3x1x240-1x150 AL, col.locat en tub, incloent connexions i terminals 22,75 €

BG393E02 m Conductor d'alumini RV 3x1x240-1x150 AL 19,00000 €
Altres conceptes 3,75000 €

P-60 FG393E07 m Conductor d'alumini RZ 3x150 AL/80 ALM grapat a la paret, incloent derivacions i
connexions de xarxa i escomeses

15,75 €

BG393E01 m Conductor d'alumini RZ 3x150 AL/80 ALM 12,00000 €
Altres conceptes 3,75000 €

P-61 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500
mm de llargària i de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

13,80 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 7,79000 €
BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,13000 €

Altres conceptes 1,88000 €

P-62 FHM11H24 u Braç mural  d'acer galvanitzat de tipus especific per a la lluminaria, de 0,50 m de sortint. 90,48 €

BHWM2000 u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 16,98000 €
BHM22400 u Braç mural 45,00000 €

Altres conceptes 28,50000 €

P-63 FHN32581 u Llumenera asimètrica per a vials, tipus ASM-A/49-LED o similar, amb equip incorporat i
acoblada al suport

548,45 €

BHN32581 u Llumenera asimètrica per a vials, tipus ASM-A/49-LED o similar 510,91000 €
Altres conceptes 37,54000 €

P-64 FJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa,
tipus 2 i muntada en pericó de canalització soterrada

173,53 €
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BJM35BE0 u Ventosa per a embridar de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova 153,25000 €
Altres conceptes 20,28000 €

P-65 FM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de d i de 4' de d de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior

411,66 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,72000 €
BM213620 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de d i de 4' de d d 297,26000 €

Altres conceptes 112,68000 €

P-66 FN12B424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm, de 16 bar de PN, d'eix
ascendent d'acer innoxidable, de bronze, tipus 2 i muntada en pericó de canalització
soterrada

240,33 €

BN12B420 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de 198,26000 €
Altres conceptes 42,07000 €

P-67 FN12D424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 16 bar de PN, i
d'eix ascendent d'acer innoxidable, de bronze, tipus 2 i muntada en pericó de canalització
soterrada

308,89 €

BN12D420 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar d 255,18000 €
Altres conceptes 53,71000 €

P-68 FQ115FQ2 u Banc senzill de fusta tipus Montseny o similar, de 150 cm de llargària, ancorat amb daus de
formigó de 30x30x30 cm

192,03 €

BQ115FQ1 u Banc senzill de fusta de 150 cm de llargària 163,86000 €
Altres conceptes 28,17000 €

P-69 FQ115TN2 u Cadira senzilla de fusta tipus Montseny o similar, de 57,5 cm de llargària,, ancorat amb daus
de formigó de 30x30x30 cm

128,95 €

BQ115TN1 u Cadira senzilla de fusta tipus Montseny o similart, de 57,5 cm de llargària, 114,21000 €
Altres conceptes 14,74000 €

P-70 FQ211112 u Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm

65,06 €

BQ211110 u Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb bas 52,29000 €
Altres conceptes 12,77000 €

P-71 FQZAU050 u Pilona tipus Via Julia, col.locada 80,11 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,57360 €
BQZAU050 u Pilona tipus Via Julia 62,00000 €

Altres conceptes 14,53640 €

P-72 FR43F610 u Subministrament de cercis siliquastrum, en contenidor 160,00 €

Sense descomposició 160,00000 €

P-73 FR632J73 u Obertura de clot i plantació d'arbre, amb grua autopropulsada 24,99 €

Altres conceptes 24,99000 €

P-74 GBE3U020 m Banda senyalitzadora de serveis, de PVC, de 25 cm d'amplada, col.locada dins rasa sobre
protecció de sorra del servei

0,29 €

Sense descomposició 0,29000 €

P-75 GD7FH375 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 400 mm de diàmetre nominal de paret interior
llisa i exterior coarrugada per a càrregues elevades, amb una rigidesa circumfrencial de 8
kN/m2 SN8

39,49 €
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BD7FH370 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 400 mm de diàmetre nominal de paret inte 36,84000 €
Altres conceptes 2,65000 €

P-76 GD7FH376 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 315 mm de diàmetre nominal de paret interior
llisa i exterior coarrugada per a càrregues elevades, amb una rigidesa circumfrencial de 8
kN/m2 SN8

27,51 €

BD7FH371 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 315 mm de diàmetre nominal de paret inte 24,67000 €
Altres conceptes 2,84000 €

P-77 GD7FH378 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 200 mm de diàmetre nominal de paret interior
llisa i exterior coarrugada per a càrregues elevades, amb una rigidesa circumfrencial de 8
kN/m2 SN8

18,07 €

BD7FH372 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 200 mm de diàmetre nominal de paret inte 15,95000 €
Altres conceptes 2,12000 €

P-78 GFBA1623 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, amb ramal a 90 ° de 90 mm de DN, soldada i col.locada al
fons de la rasa

47,80 €

BFBA1624 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i 16 bar de pressi 29,40000 €
Altres conceptes 18,40000 €

P-79 GFBA1625 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, amb ramal a 90 ° de 125 mm de DN, soldada i col.locada
al fons de la rasa

48,36 €

BFBA1625 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 125 mm de dn i 16 bar de pressió 29,84000 €
Altres conceptes 18,52000 €

P-80 GFBA1A28 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 160 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, amb ramal a 90 ° de 125 mm de DN, soldada i col.locada
al fons de la rasa

91,41 €

BFBA1A28 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 160mm de dn i 6 bar de pressió n 59,22000 €
Altres conceptes 32,19000 €

P-81 GFBB1625 u Colze de 90 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa

76,33 €

BFBB1625 u Colze de 90°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de dn i 16 bar de pres 59,17000 €
Altres conceptes 17,16000 €

P-82 GFBB1A25 u Colze de 90 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 160 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa

143,94 €

BFBB1A25 u Colze de 90°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 160 mm de dn i 10 bar de pres 113,40000 €
Altres conceptes 30,54000 €

P-83 GFBB7625 u Colze de 45 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa

61,30 €

BFBB7625 u Colze de 45°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de dn i 16 bar de pres 44,14000 €
Altres conceptes 17,16000 €

P-84 GFBB7A25 u Colze de 45 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 160 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa

131,34 €

BFBB7A25 u Colze de 45°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 160 mm de dn i 10 bar de pres 100,80000 €
Altres conceptes 30,54000 €

P-85 GN12B324 u Desguàs amb vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm, de 16
bar de PN, d'eix ascendent d'acer innoxidable, de bronze, tipus 2 i completament instal.lada
i provada

235,59 €



PROJECTE DE MILLORA DE SERVEIS I PAVIMENTS DEL CARRER MAJOR
DES DE LA PLAÇA MAJOR A LA CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 9

BN12B320 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 193,52000 €
Altres conceptes 42,07000 €

P-86 GN12G324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm, de 16 bar de PN, i
d'eix ascendent d'acer innoxidable, de bronze, i muntada en pericó de canalització soterrada

481,72 €

BN12F321 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm, de 16 bar de 368,00000 €
Altres conceptes 113,72000 €

P-87 XPA10003 u Instal.lació aèria provisional durant l'execució de les obres 1.750,00 €

Sense descomposició 1.750,00000 €

                                       Girona, gener de 2013
                                       L´Enginyer de Camins, Canals i Ports

                                       Bartomeu Soley i Espuña
                                       Col.legiat núm. 4.863
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Obra 01 Pressupost

Capítol 01 CARRER MAJOR

Subcapítol 01 MOVIMENT DE TERRES

1 F2194XC2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics (P - 4)

1,65 1.152,610 1.901,81

2 F2194JG3 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb martell picador (P - 3)

5,49 88,000 483,12

3 F2191303 m Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell picador (P
- 2)

2,49 176,000 438,24

4 FB389000 m2 Fresat del paviment existent (P - 27) 4,45 60,000 267,00
5 F221A420 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny compacte,

amb mitjans mecànics (P - 5)
3,29 496,244 1.632,64

6 F2225420 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny compacte, incloent roca, amb mitjans mecànics (P - 6)

7,10 549,251 3.899,68

7 F2285J00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb sorres, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 8)

21,85 193,843 4.235,47

8 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb material
seleccionat de l'excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 7)

9,28 329,176 3.054,75

9 F2414267 m3 Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km, incloent canon de l'abocador (P
- 9)

2,96 931,811 2.758,16

TOTAL Subcapítol 01.01.01 18.670,87

euros
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Obra 01 Pressupost

Capítol 01 CARRER MAJOR

Subcapítol 02 SANEJAMENT I AIGÜES PLUJANES

1 GD7FH375 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 400 mm de diàmetre
nominal de paret interior llisa i exterior coarrugada per a càrregues
elevades, amb una rigidesa circumfrencial de 8 kN/m2 SN8  (P - 75)

39,49 147,500 5.824,78

2 GD7FH376 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 315 mm de diàmetre
nominal de paret interior llisa i exterior coarrugada per a càrregues
elevades, amb una rigidesa circumfrencial de 8 kN/m2 SN8  (P - 76)

27,51 171,300 4.712,46

3 GD7FH378 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 200 mm de diàmetre
nominal de paret interior llisa i exterior coarrugada per a càrregues
elevades, amb una rigidesa circumfrencial de 8 kN/m2 SN8  (P - 77)

18,07 78,000 1.409,46

4 FDB17660 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1.2x1.2
m (P - 33)

27,86 10,000 278,60

5 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 34)

129,28 12,000 1.551,36

6 FDDZ3159 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D 70 cm i 145
kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 35)

119,78 10,000 1.197,80

7 FD5KKF0E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I
(P - 29)

59,22 14,000 829,08

8 FD5Z6K3J m Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B
de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat
ancorat al formigó (P - 30)

46,30 14,000 648,20

9 FD5ZAKFJ u Reixa practicable per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i
145 kg de pes, col·locada ancorada al formigó (P - 31)

115,78 14,000 1.620,92

10 FD5J6F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 28)

82,09 0,000 0,00

11 FD5ZJJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal,de fosa grisa de
800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 32)

80,29 0,000 0,00

12 FB000010 u Reposició escomesa de clavagueram, incloent excavació de rasa,
piconatge amb material d'excavació i transport de terres, tub de PE
D-200 autoportant, recobriment del tub amb formigó i part proporcional
de connexió a la xarxa general i escomesa (P - 23)

173,81 26,000 4.519,06

13 FB000011 u Connexió a la xarxa existent (P - 24) 390,00 8,000 3.120,00

TOTAL Subcapítol 01.01.02 25.711,72

euros
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Obra 01 Pressupost

Capítol 01 CARRER MAJOR

Subcapítol 03 AIGUA POTABLE

1 FFB1F226 m Tub de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal
exterior, 16 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131-90,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa (P - 53)

27,37 145,000 3.968,65

2 FFB1F225 m Tub de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131-90,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa (P - 52)

19,47 60,000 1.168,20

3 FFB1E255 m Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131-90,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa (P - 51)

16,58 10,000 165,80

4 GFBB1A25 u Colze de 90 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 160 mm de
DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE 53-131-90, soldat i
col.locat al fons de la rasa (P - 82)

143,94 0,000 0,00

5 GFBB1625 u Colze de 90 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de
DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE 53-131-90, soldat i
col.locat al fons de la rasa (P - 81)

76,33 0,000 0,00

6 GFBB7A25 u Colze de 45 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 160 mm de
DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE 53-131-90, soldat i
col.locat al fons de la rasa (P - 84)

131,34 2,000 262,68

7 GFBB7625 u Colze de 45 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de
DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE 53-131-90, soldat i
col.locat al fons de la rasa (P - 83)

61,30 1,000 61,30

8 GFBA1A28 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 160 mm de DN i
16 bar de pressió nominal, segons UNE 53-131-90, amb ramal a 90 °
de 125 mm de DN, soldada i col.locada al fons de la rasa (P - 80)

91,41 4,000 365,64

9 GFBA1625 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i
16 bar de pressió nominal, segons UNE 53-131-90, amb ramal a 90 °
de 125 mm de DN, soldada i col.locada al fons de la rasa (P - 79)

48,36 0,000 0,00

10 GFBA1623 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i
16 bar de pressió nominal, segons UNE 53-131-90, amb ramal a 90 °
de 90 mm de DN, soldada i col.locada al fons de la rasa (P - 78)

47,80 0,000 0,00

11 GN12G324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 150
mm, de 16 bar de PN, i d'eix ascendent d'acer innoxidable, de bronze,
i muntada en pericó de canalització soterrada  (P - 86)

481,72 1,000 481,72

12 FN12D424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100
mm, de 16 bar de PN, i d'eix ascendent d'acer innoxidable, de bronze,
tipus 2 i muntada en pericó de canalització soterrada (P - 67)

308,89 3,000 926,67

13 FN12B424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm,
de 16 bar de PN, d'eix ascendent d'acer innoxidable, de bronze, tipus
2 i muntada en pericó de canalització soterrada (P - 66)

240,33 1,000 240,33

14 FM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm
de d i de 4' de d de connexió a la canonada, muntat a l'exterior (P - 65)

411,66 1,000 411,66

15 GN12B324 u Desguàs amb vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre
nomimal 80 mm, de 16 bar de PN, d'eix ascendent d'acer innoxidable,
de bronze, tipus 2 i  completament instal.lada i provada (P - 85)

235,59 0,000 0,00

16 FJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió
de prova, de fosa, tipus 2 i muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 64)

173,53 0,000 0,00

17 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 46)

88,17 5,000 440,85

18 FDKZ3179 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 50)

161,39 5,000 806,95

euros



PROJECTE DE MILLORA DE SERVEIS I PAVIMENTS DEL CARRER MAJOR
DES DE LA PLAÇA MAJOR A LA CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ

PRESSUPOST Pàg.: 4

19 FB000777 u Reposició d'escomesa d'aigua potable, amb excavació de rasa,
rebliment i piconatge i transport de terres, pericó de 38x38x55 cm,
bastiment i tapa de pericó, tub de polietilè de 3/4'', vàlvula d'esfera,
collarí de D-125/D-3/4'', connexió a comptadors existents,
subministrament de material i col.locació (P - 25)

190,89 26,000 4.963,14

20 FB000779 u Connexió amb la xarxa d'aigua potable existent (P - 26) 206,17 6,000 1.237,02
21 E32515G3 m3 Formigó per a protecció de canonades iancoratge de peces especials,

HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb cubilot. (P - 1)

80,85 4,550 367,87

22 GBE3U020 m Banda senyalitzadora de serveis, de PVC, de 25 cm d'amplada,
col.locada dins rasa sobre protecció de sorra del servei (P - 74)

0,29 215,000 62,35

23 XPA10003 u Instal.lació aèria provisional durant l'execució de les obres (P - 87) 1.750,00 1,000 1.750,00

TOTAL Subcapítol 01.01.03 17.680,83

euros



PROJECTE DE MILLORA DE SERVEIS I PAVIMENTS DEL CARRER MAJOR
DES DE LA PLAÇA MAJOR A LA CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ

PRESSUPOST Pàg.: 5

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 CARRER MAJOR

Subcapítol 04 ENLLUMENAT PÚBLIC

1 FG313606 m Conductor de coure de designació UNE VV 0,6/1 KV, tetrapolar de
secció 4x6 mm2 i col.locat en tub (P - 57)

2,64 178,800 472,03

2 FG312306 m Conductor de coure de designació UNE VV 0,6/1 KV, bipolar de secció
2x2.5 mm2 i col.locat en columnes  i baixants (P - 56)

1,10 50,000 55,00

3 FG221K2K m Tub flexible corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal i 4.25
mm de gruix amb grau de resistència al xoc 7 i muntat com a
canalització soterrada (P - 55)

0,94 178,800 168,07

4 FG380702 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 58)

1,73 178,800 309,32

5 FDG32357 m Canalització amb dues tubs de PVC corrugat de D 80 mm i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 36)

12,33 30,000 369,90

6 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300
µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14.6 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 61)

13,80 10,000 138,00

7 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 44)

61,36 10,000 613,60

8 FDKZ3159 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 49)

32,88 10,000 328,80

9 FHM11H24 u Braç mural d'acer galvanitzat de tipus especific per a la lluminaria, de
0,50 m de sortint. (P - 62)

90,48 10,000 904,80

10 FHN32581 u Llumenera asimètrica per a vials, tipus ASM-A/49-LED o similar, amb
equip incorporat i acoblada al suport (P - 63)

548,45 10,000 5.484,50

11 FG153932 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de
protecció estanca i encastada a la paret (P - 54)

18,99 10,000 189,90

12 FDGA3226 u Pujant de tub d'acer pintat pavonat per a la línia elèctrica d'enllumenat
públic
(P - 41)

83,40 10,000 834,00

TOTAL Subcapítol 01.01.04 9.867,92

euros



PROJECTE DE MILLORA DE SERVEIS I PAVIMENTS DEL CARRER MAJOR
DES DE LA PLAÇA MAJOR A LA CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ

PRESSUPOST Pàg.: 6

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 CARRER MAJOR

Subcapítol 05 BAIXA TENSIÓ I TELEFONS

1 FG393E06 m Conductor d'alumini RV 3x1x240-1x150 AL, col.locat en tub, incloent
connexions i terminals (P - 59)

22,75 82,800 1.883,70

2 FG393E07 m Conductor d'alumini RZ 3x150 AL/80 ALM grapat a la paret, incloent
derivacions i connexions de xarxa i escomeses (P - 60)

15,75 319,920 5.038,74

3 FDGA3224 u Pujant de tub d'acer pintat pavonat per a la línia elèctrica de baixa
tensió
(P - 40)

82,00 9,000 738,00

4 FDGA32C8 m Canalització amb dos tubs de PVC de D 160 mm i dau de recobriment
de 45x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 42)

30,43 37,800 1.150,25

5 FDK2A666 u Armari prefabricat amb porta metàl.lica segons Cia Subministradora,
col,locat, incloent connexions (P - 45)

360,00 0,000 0,00

6 FDGA3222 u Adaptació escomeses actuals a la nova xarxa amb p.p nous armaris i
caixes de distribució i desmuntatge línies aèries a suprimir (P - 38)

149,00 26,000 3.874,00

7 FDG77777 u Despeses legalització de la instal.lació, amb la tramitació dels
permisos i l'abonament de les taxes corresponents, incloent supervisió
i assatjos (P - 37)

8.200,00 1,000 8.200,00

8 FDGA32Z0 m Canalització amb dos tubs de PVC de D110 mm i dau de recobriment
de 30x30 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 43)

17,51 234,000 4.097,34

9 FDGA3223 u Pujant de tub d'acer pintat pavonat per a la línia telefònica (P - 39) 107,99 4,000 431,96
10 FDK2A6F4 u Arqueta tipus M amb parets de 15 cm de gruix de formigó

HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 47)
169,21 9,000 1.522,89

11 FDK2A6F5 u Arqueta tipus H, totalment acabada, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 48)

361,57 2,000 723,14

TOTAL Subcapítol 01.01.05 27.660,02

euros



PROJECTE DE MILLORA DE SERVEIS I PAVIMENTS DEL CARRER MAJOR
DES DE LA PLAÇA MAJOR A LA CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ

PRESSUPOST Pàg.: 7

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 CARRER MAJOR

Subcapítol 06 PAVIMENT

1 F921201F m3 Subbase artificial,amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
(P - 10)

15,57 22,400 348,77

2 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM (P - 11)

21,29 248,122 5.282,52

3 F9G1D2G7 m3 Paviment de formigó sense additius HP-40 kp/cm2 de resistència a
flexotracció (PG-3) i consistència plàstica, escampat amb transport
interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic
(P - 15)

83,59 66,200 5.533,66

4 F9F15122 m2 Paviment de llambordins Breinco Tegula o similar, color marfil de
forma rectangular 20 x 10 x 6 cm, de formigó sobre llit de formigó,
amb rebliment de junts (P - 13)

37,96 756,150 28.703,45

5 F9F16129 m2 Franja transversal de llambordins Breinco Tegula o similar, color
marfil de forma rectangular 20 x 10 x 6 cm, de formigó, sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 cm de gruix. (P - 14)

68,57 41,460 2.842,91

6 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació
1 kg/m2 (P - 18)

1,29 112,000 144,48

7 F9H17212 t Mescla bituminosa en calent de composició semidensa S-20 amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
96 % de l'assaig marshall (P - 17)

40,88 14,000 572,32

8 F9J13R40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb
dotació 1 kg/m2, incloent neteja de la superfície (P - 19)

0,37 236,500 87,51

9 F9H12115 t Mescla bituminosa en calent de composició densa 5-A amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de
l'assaig marshall (P - 16)

49,37 23,650 1.167,60

TOTAL Subcapítol 01.01.06 44.683,22

euros



PROJECTE DE MILLORA DE SERVEIS I PAVIMENTS DEL CARRER MAJOR
DES DE LA PLAÇA MAJOR A LA CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ

PRESSUPOST Pàg.: 8

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 CARRER MAJOR

Subcapítol 07 OBRES ACCESSÒRIES

1 F9916415 u Escossell circular de planxa d'acer corten de D 1200 mm i 40 mm de
gruix anellat de formigó (P - 12)

118,00 1,000 118,00

2 FR43F610 u Subministrament de cercis siliquastrum, en contenidor (P - 72) 160,00 1,000 160,00
3 FR632J73 u Obertura de clot i plantació d'arbre, amb grua autopropulsada (P - 73) 24,99 1,000 24,99
4 FQ211112 u Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm

de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada
amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm (P - 70)

65,06 2,000 130,12

5 FQ115TN2 u Cadira senzilla de fusta tipus Montseny o similar, de 57,5 cm de
llargària,, ancorat amb daus de formigó de 30x30x30 cm (P - 69)

128,95 4,000 515,80

6 FQ115FQ2 u Banc senzill de fusta tipus Montseny o similar, de 150 cm de llargària,
ancorat amb daus de formigó de 30x30x30 cm (P - 68)

192,03 2,000 384,06

7 FQZAU050 u Pilona tipus Via Julia, col.locada  (P - 71) 80,11 10,000 801,10
8 FB000003 P.A Despeses de seguretat i salut (P - 22) 1.570,00 1,000 1.570,00
9 FB000001 P.A Per a la reposició de servituds i serveis a conservar afectats durant

les obres, i xarxes i connexions d'escomeses provisionals per
interrupció del subministrament dels serveis, incloent afectacions a la
xarxa de B.T., enllumenat, clavegueram i telèfons existents (P - 20)

1.280,00 1,000 1.280,00

10 FB000002 P.A Per a imprevistos a justificar segons el quadre de preus del projecte (P
- 21)

7.800,00 1,000 7.800,00

TOTAL Subcapítol 01.01.07 12.784,07

euros
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PROJECTE DE MILLORA DE SERVEIS I PAVIMENTS DEL CARRER MAJOR
DES DE LA PLAÇA MAJOR A LA CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.01.01 MOVIMENT DE TERRES 18.670,87
Subcapítol 01.01.02 SANEJAMENT I AIGÜES PLUJANES 25.711,72
Subcapítol 01.01.03 AIGUA POTABLE 17.680,83
Subcapítol 01.01.04 ENLLUMENAT PÚBLIC 9.867,92
Subcapítol 01.01.05 BAIXA TENSIÓ I TELEFONS 27.660,02
Subcapítol 01.01.06 PAVIMENT 44.683,22
Subcapítol 01.01.07 OBRES ACCESSÒRIES 12.784,07
Capítol 01.01  CARRER MAJOR 157.058,65
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

157.058,65
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  CARRER MAJOR 157.058,65
Obra 01 Pressupost 157.058,65
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

157.058,65
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 157.058,65

157.058,65

euros



PROJECTE DE MILLORA DE SERVEIS I PAVIMENTS DEL CARRER MAJOR
DES DE LA PLAÇA MAJOR A LA CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 2

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................... 157.058,65

13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 157.058,65....................................................... 20.417,62

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 157.058,65.......................................................... 9.423,52

Subtotal 186.899,79

21,00 % IVA SOBRE 186.899,79.......................................................................................... 39.248,96

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 226.148,75

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS VINT-I-SIS MIL  CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS )

                                       Girona, gener de 2013
                                       L´Enginyer de Camins, Canals i Ports

                                       Bartomeu Soley i Espuña
                                       Col.legiat núm. 4.863
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