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1 DADES GENERALS 
 
1.1 OBJECTE 
 

L'objecte del present projecte és la reurbanització del carrer Juli Garreta en el terme 
municipal de Sant Julià de Ramis, per tal de convertir-lo amb una zona peatonal i millorar-ne 
l’accessibilitat. Es farà la descripció de les instal·lacions d’urbanització del sector afectat per tal 
de procedir a la seva realització i posterior autorització de posada en servei, així com la 
descripció dels condicionants tècnics i econòmics per poder executar les obres. 
 
 
1.2 TITULAR DE L’OBRA 
 
 El titular de l’obra es: 
 
 L’Ajuntament de Sant Julià de Ramis 
 Carrer Major núm. 1  
 17481 – SANT JULIÀ DE RAMIS 
 NIF – P1717900C 
  
 
1.3 DOMICILI DE L’OBRA 
 
 Carrer Juli Garreta  17481 – SANT JULIÀ DE RAMIS 
  
 
1.4 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
 
 Puja el pressupost d'execució per contracte a l'expressada quantitat de DOS-CENTS 
MIL SIS-CENTS NORANTA-CINC euros AMB SEIXANTA-TRES cèntims d’euro. 
(200.695,63 €) 
 
  
1.5 TÈCNICS FACULTATIUS 
 
 
Nuri Sarquella i Geli – Arquitecta Municipal Col·legiada núm. 25922-5 
C/ Major núm. 1 
17481 – Sant Julià de Ramis  
Telèfon: 972 170 909 
 
i 
 
Josep Mª Balló i Ferran – Arquitecte Tècnic Municipal Col·legiat núm. 820  
C/ Major núm. 1 
17481 – Sant Julià de Ramis  
Telèfon: 972 170 909 
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2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
2.1 RESUM DELS ESTUDIS TÈCNICS PRECEDENTS QUE SERVEIXEN DE BASE. 
 

Per a la realització del present document s’ha disposat de les diferents cartografies 
municipals i comarcals, s’han fet varies inspeccions oculars sobre el terreny i s’ha obtingut 
l’assessorament de les diferents companyies subministradores, així com d’empreses 
especialitzades en obra pública. 

 
 
2.2 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 
El motiu del projecte de reubarnització del carrer Juli Garreta es millorar-ne 

l’accessibilitat i fer-ne el nucli peatonal del municipi, mitjançant l’execució d’una plataforma 
única de diferents materials (lloses prefabricades de formigó, asfalt, panot, sauló...) on es 
pretén reduir al màxim el transit rodat i que passi a ser una zona de molt baixa intensitat, i es 
transformi bàsicament amb una zona de trànsit peatonal  tant  pels usuaris dels equipaments 
colindants, tals com l’Escola Bressol el Cau de les Goges, l’Escola Castellum i el Centre Cívic 
com pels veïns afectats 

 
Es milloraran totes les voreres perimetrals de  l’edifici Victoria, amb diferents tipus 

d’acabat segons sigui el carrer i/o façana on doni. 
 
També es modificaran i/o canviaran els serveis existents, tals com l’enllumenat públic 

que part de la seva xarxa passa grapada a les façana de l’edifici Victoria, i la seva il·luminació 
actual es insuficient i poc eficient, així com la substitució de la xarxa d’aigua potable que 
actualment es de tub de PVC rígid i això fa que hi hagi fuites fortuïtes sovint. 

 
 No s’actuarà sobre la xarxa de gas natural, de baixa tensió, telefonia i aigües negres ja 

que es troben en bon estat i no necessiten cap renovació. 
 

La relació de superfícies de l’actuació es la següent: 
 
 

DESCRIPCIÓ 
 

UNITATS 
  

Superfície de vialitat rodada  352,77 m2 

  
Superfície de l’àmbit d’actuació 2.434,35 m2 

  
 
 

2.3 PARÀMETRES URBANÍSTICS 
 
 El carrer Juli Garreta es troba situat dins de sòl urbà, segons el POUM  aprovat 
definitivament per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Girona de data 15 de març de 2007, i 
el seu text refós publicat en el DOGC el 27 de setembre de 2007. 

 
El projecte redactat s’ajusta a l’articulat de la normativa vigent esmentada. 
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2.4 JUSTIFICACIÓ DE LES OBRES 
 
 Les obres compleixen amb la normativa d’obligat compliment vigent. S’executen perquè 
es vol millorar l’accessibilitat i alguns sels serveis del carrer, ja que actualment es troben en 
molt mal estat. 

 
 

2.5 TERMINI i CALENDARI D’EXECUCIÓ 
 
 Es proposa com a termini d’execució de l’obra un termini de 6 mesos. 
 
OBRA: REURBANITZACIÓ DEL CARRER JULI GARRETA DE SANT JULIÀ DE RAMIS 

PRESSUPOST DE CONTRACTA:                                                                                                                 200.695,63 € 

TERMINI D'EXECUCIÓ: 6 Mesos  

UNITATS D'OBRA 

DURACIÓ DE L'OBRA EN MESOS 

  

TOTAL 

MES 1 MES 2  MES 3 MES 4 MES 5 MES 6   

1. ENDERROCS i MT                      21.992,85     

2. PAVIMENTS                     136.513,19     

3. AIGÜES PLUVIALS                      10.595,62     

4. ENLLUMENAT PÚBLIC                     23.297,96     

5. JARDINERIA, MOB., SENY.                        5.581,38     

6, CONTROL DE QUALITAT                        1.634,72     

7. SEGURETAT i SALUT                        1.079,93     

PRESSUPOST PARCIAL  
        

7.783,39     
      

20.847,18     
         

47.209,50          34.580,74     
        

45.137,42     
         

45.137,42     

200.695,63 € PRESSUPOST A ORIGEN  
        
7.783,39           28.630,57            75.840,07     

       
110.420,81           155.558,22          200.695,63     

 
 
2.6 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 

GRUP:   G 
SUBGRUP:   6 
CATEGORIA:  c 

 
L’instal·lador haurà de tenir el carnet obligatori segons les normatives vigents i aportar el butlletí 
una vegada acabada la instal·lació. 
 
No es preveu atorgar revisió de preus donada la relativa curta durada de l’obra.  

 
 

2.7 NORMATIVA D'APLICACIÓ 
 
Per als càlculs i disseny, s'han pres les sol·licitacions previstes en els següents normatives: 
 
RD 1247/2008 EHE-08 Instrucció de Formigó Estructural. 
 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
 
Llei 31/1995. Llei de prevenció de riscos laborals. 
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RD 1627/97. Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
 
Llei 38/1999. Llei d'ordenació de l'edificació (LOE). 
Normatives i instruccions de la companyia telefònica. 
Normatives i instruccions de la companyia municipal d’aigua potable (PRODAÏSA) 
Normatives i instruccions d’Endesa. 
 
Guia vademecum per estacions d’enllaç - ENHER 
 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Decret 842/02 de 2 d’Agost del 2002, i les 
instruccions tècniques complementaries. 
 
ITC BT 007, conductors elèctrics subterranis. Dimensionament i profunditats 
ITC BT 009, instal·lacions d’enllumenat públic exterior 
ITC BT 011 a 17 Escomeses, caixes generals de protecció....etc. 
ITC BT 018, condicions de les preses de terra. 
 
Decret 82/2005, de 3 de Maig, pel qual s’aprova el reglament de la llei 6/2001. 
 
RD 1980/2008 de 14 de novembre, pel que s’aprova el reglament d’eficiència energètica en 
instal·lacions d’enllumenat exterior. 
 
 
3 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
3.1 TREBALLS PREVIS 
 

Prèviament a l’inici dels treballs pròpiament dits caldrà portar a terme un conjunt 
d’actuacions. Aquestes es centraran bàsicament en la retirada i emmagatzematge del conjunt 
d’elements mòbils presents a l’espai sobre el qual es pretén actuar, deixant l’espai totalment 
lliure d’obstacles, així com deixar sense servei totes les instal·lacions afectades per l’àmbit de 
l’obra. 
 
 
3.2 CALCUL DEL FERM 
 

Seguint el especificacions establertes en la Norma 6.1 I.C sobre la secció del ferm, de la 
Instrucció de Carreteres, aprovada per ordre FOM/3460/2003 de 28 de Novembre, es 
procedeix al dimensionat del ferm en funció, per una part de les intensitats mitges diàries de 
trànsit pesat esperat per l’any de posta en servei del vial i per altre part les característiques 
exigides a la esplanada on s’ha d’ubicar el ferm. 

 
Segons lo esposat en l’apartat anterior es considera una categoria de trànsit del tipus 

T42 ja que l’índex de vehicles pesats per dia es preveu inferior a 25.  
 
Pel que fa a la categoria de l’esplanada, al tractar-se d’un re asfaltat d’un vial existent 

que no ha sofert esfondraments, ni blondons des de la seva construcció (any 2004), i que la 
base s’assentarà sobre un ferm de secció de 28 cm, compost per 20 cm de tot-u artificial i dues 
capes de mescla bituminosa del tipus D-12 de 4 + 4 cm cadascuna, es pot classificar aquest 
d’acord amb lo establert en el “Pliego General PG–3/75”, como un sol adequat, i s’exigirà que 
l’esplanada on es col·loqui el nou ferm es correspongui amb una categoria tipus E3 segons la 
classificació inclosa a l’instrucció de carreteres. 
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La secció del ferm que caldria adoptar a una categoria de trànsit T42 i una esplanada 
tipus E3 seria la 4231 formada per 5 cm de mescla bituminosa en calent sobre una base de tot-
u artificial de 20 cm. Atès que el re asfaltat a fer es recolzarà sobre una secció de ferm existent 
consolidada de 28 cm i per les necessitats dels nivells d’acabat del projecte actual, s’assimilarà 
aquesta a una capa de mescla bituminosa de 12 cm de gruix, pel que passarem a tenir una 
secció total del ferm total de 40 cm, la qual es troba suficientment dimensionada pel nostre cas. 
Aquesta quedarà distribuïda de la següent manera: 

 
o Capa de trànsit de 4 cm de gruix de AC16 surf B 50/70 D 
o Capa intermitja de 8 cm de gruix de AC22 base B 50/70 G 

 
 

3.3 VIALITAT, VORERES i ARBRAT 
 

S’iniciaran els treballs amb l’enderroc de totes les voreres de panot perimetrals de 
l’edifici Victoria, les voreres de formigó perimetrals del Centre Cívic, i l’extracció del paviment 
d’asfalt afectat per l’actuació del passatge Xavier Montsalvatge, així com de la vorada 
prefabricada de formigó del tipus T3 d’ambdós costats del carrer Juli Garreta. 

 
També es retirarà tota la senyalització de trànsit, orientativa i el mobiliari urbà existent, 

amb acopi i emmagatzematge del mateix per una posterior reinstal·lació. 
 
 Un cop s’hagin retirat i transportat tots els residus originats a un abocador autoritzat es 

procedirà al replanteig del nous paviments, els escossells dels nous arbres a plantar, la nova 
senyalització, el nou mobiliari urbà i els nous punts de llum a instal·lar, així com les rases de 
subministra de la resta de serveis a executar. Aquest replanteig es farà tinguent en conte les 
entrades de trànsit rodat a les diferents finques del carrer.  

 
Un cop replantejat es procedirà a l’execució de les diferents rases i arquetes de serveis 

seguint els criteris de les diferents companyies subministradores, tant en amplada com en 
profunditat així com en encreuaments i paral·lelismes entre ells, per una correcte execució de 
l’obra mecànica de cadascun d’ells i un posterior rebliment de les rases amb material tolerable 
compactat de la pròpia excavació. 

 
Un cop executada l’obra civil dels diferents serveis es procedirà a la compactació de la 

caixa del paviment per una posterior execució d’una base de formigó de 15 cm de gruix armada 
amb mallat de 15x15 cm de diàmetre 8 mm, prèvia execució dels escossells d’acer corten de 
100x100x20 cm de 10 mm de gruix en la zona d’arbrat del carrer Juli Garreta i de peces de 
formigó prefabricat de 100x100x8 cm en la zona d’aparcament de sauló, així com les  arquetes 
dels diferents serveis. 

 
Posteriorment es passarà a l’execució del paviment d’acabat format per una llosa 

prefabricada de formigó de 60x40x5 cm aferrada amb morter M-7,5a, i rejuntada amb sorra 
fina. Aquest limitarà amb la zona de trànsit rodat mitjançant una peça de cuneta prefabricada 
de formigó de 50x30x13 cm del tipus r4. 

 
La zona de trànsit rodat de baixa intensitat serà de mescla bituminosa en calent 

formada per gruixos de 8 cm i 4 cm com a capa intermitja i d’acabat respectivament.  
 
L’incorporació  des del carrer Juli Garreta al carrer Bon Dia  del trànsit rodat, s’executarà 

mitjançant una rampa, formada per peces prefabricades de formigó de 20x120x18/31 cm del 
tipus v13. L’accés al carrer Juli Garreta des del carrer Bòbila serà amb la mateixa vorada 
remuntable que hi ha previst executar en aquest. 
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S’executarà tota la vorera perimetral de l’edifici Victoria que dona al carrer Bòbila, sobre 
un paviment de formigó de 15 cm de gruix previ al panot d’acabat de panot de pedra de riu 
rentat a l’àcid, de 30x30x4 cm, col·locat a l’estesa amb morter de sorra – ciment i rejuntat amb 
beurada de ciment pòrtland que limitarà amb una vorada prefabricada de formigó remuntable 
de 50x25x13 cm del tipus tr13 i una rigola de formigó feta “in situ” de 20 cm d’amplada. 

 
La zona d’aparcament limitarà amb la nova vialitat mitjançant un muret de formigó armat 

vist de 30 cm de gruix, amb un acabat tenyit d’òxid de ferro i una alçada mitjana de 45 cm. 
 
Les zones d’esbarjo de darrera el Centre Cívic i l’aparcament que dona al carrer Bòbila 

s’acabaran amb un cap de sauló de 10 cm de gruix. 
 
Un cop executats tots els serveis es procedirà a la plantació del nou arbrat, Morera 

(morus alba) de 16 a 18 cm de perímetre de tronc, en clot de 100x100x100 cm executat 
anteriorment, amb pa de terra i posteriorment rebliment del clot amb la substitució total de la 
terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%) i per finalitzar les dues primeres 
regades. 

 
 

3.4 AIGÜES PLUVIALS 
 

L’actual carrer Juli Garreta disposa d’una xarxa separativa de recollida d’aigües pluvials 
i negres, formada per dos tubs de formigó de diàmetre 400 mm cadascun que connecten a les 
seves respectives xarxes mitjançant els corresponents pous de registre en el carrer Bon Dia, tal 
com es pot comprovar en els plànols d’estat actual del projecte. A la xarxa d’aigües negres no 
s’hi actua en aquest projecte. 

 
Pel que fa a la xarxa d’aigües pluvials, aquesta s’ampliarà amb la connexió del nous 

imbornals a instal·lar de 75x30 cm, amb reixa de fosa amb forma de “V” de fundiciones 
olotenses. 

 
La xarxa a ampliar es construirà amb un tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal 

formigonat, que connectarà una part al pou de registre existent al carrer Juli Garreta i l’altre a 
un tub existent del final del Passatge Xavier Montsalvatge.  

 
També caldrà desplaçar la reixa correguda de recollida d’aigües pluvials existent de 

250x50 cm a l’inici del carrer Bòbila i les dues reixes del darrera del Centre cívic de 565x50 cm 
i 230x30 cm respectivament, amb les corresponents connexions altre vegada a la xarxa 
d’aigües pluvials. 

 
 

3.5 AIGUA POTABLE  
 
Aquest projecte contempla com a millora del mateix la substitució d’una canonada 

existent PVC de diàmetre 90 mm, en tot el llarg del carrer Juli Garreta que va des del carrer 
Bòbila fins al carrer Bon Dia, per una de nova de polietilè d’alta densitat de diàmetre 110 mm, 
amb les corresponents connexions a la xarxa existent. 

 
També caldrà la instal·lació de 2 escomeses de 90 mm existents (Escola Castellum i 

Centre Cívic), així com una de nova de 1” per la instal·lació d’una font. 
 
 Les canalitzacions a instal·lar a sota les voreres a refer, es col·locaran a una profunditat 

de 0'95 m. Les que vagin a sota calçada a 1'25 m. de profunditat. 
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Les noves canonades principals de distribució seran de polietilè d’alta densitat de 110 
mm de diàmetre nominal. Es referan totes les escomeses afectades.  

 
Als trams de carrer que estigui previst una futura prolongació però que formin part d'un 

altre projecte, es deixarà canonada passada fins al final de l'àmbit actual deixant-se la 
canonada tapada amb un tap cec o una clau de pas. La xarxa disposarà de les degudes 
vàlvules comporta per sectoritzar degudament els trams en cas d'avaria. 

 
 

3.6 ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
Es determinaran les característiques tècniques de la instal·lació elèctrica per la 

renovació de l’enllumenat públic. Actualment aquets servei es troba soterrat en part i aeri en 
l’altre, amb lluminàries a la façana de l’edifici Victòria. 

 
El projecte proposa la reorganització de l'enllumenat existent al C/ Juli Garreta de Sant 

Julià de Ramis. 
 
Aquesta  reorganització comporta la modificació de 3 línies elèctriques que alimenten 

l'enllumenat existent a l'entorn. 
 
.- Línia del mateix C/ Juli Garreta, que connecta amb C/ Bon Dia 
.- Línia del C/ de la Bòbila 
.- Línia del Passatge Montsalvatge. 
.- Línia C/ Juli Garreta 
 
Substitució de 4 punts de llum, amb un total de 6 lluminàries de 150 w tipus VSAP per 7 

punts de llum amb 7 lluminàries de 60 w tipus LED. El que significa una disminució de 480 w. 
La xarxa de cable de 4x10 mm2 s'incrementa uns 25 m. 

 
.- Línia del C/ de la Bòbila amb lluminàries a façana de l'edifici. 
Substitució de 7 punts de llum (5 de 150 w tipus VSAP  i 2 focus de 70 w) per 5 punts de 

llum de 60 w tipus LED. El que significa una disminució de 590 w. La xarxa de cable de 2 x 6 
mm2 es retira i es substitueix, amb un altre traçat, per cable 4x6 mm2. 

 
.- Línia del Passatge Montsalvatge. 
Substitució de 1 punt de llum de 150 w tipus VSAP per 4 punts de llum de 60 w tipus 

LED. El que significa un increment de 90 w. La xarxa de cable de 4x6 mm2 s'incrementa en 30 
m. 

Atesa la disminució de potència del quadre d'enllumenat, i la substitució del cablejat 
existent, la caiguda de potència no incrementarà l'actual, la qual és inferior al 2% reglamentari. 

 
La renovació d'aquest servei, i atesa l'amplada del vial, es realitzarà amb columnes al 

límit de la vorera, amb una lluminària tipus vial simètrica i tipus vial asimètrica les de la façana 
del Centre cívic, per garantir il·luminació tant de vial com de les voreres, sobre columnes de 4 
m situades al portell.  

 
Es retirarà tota la instal·lació antiga, lluminàries, equips i suports. S’instal·laran línies 

subterrànies de subministrament als punts de llum amb les corresponents obres, rases, 
canalitzacions, demolicions, i reposició de paviments. Es condicionarà la xarxa de posta a terra 
i el quadre general de maniobra i protecció de les instal·lacions. S’instal·laran les noves 
lluminàries, simètriques i asimètriques sobre columna de 4 m i llumeneres amb làmpada de 
LEDS. 
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3.6.1 Descripció de la instal·lació als punts de llum 
 
3.6.1.1 Descripció 
 

El quadre general no es modifica, s’aprofiten algunes les línees existents, s’amplien 
unes altres  i s’executen unes altres de noves segons el cas. Es divideix  la instal·lació en 
circuits de potència per donar subministrament als punts de llum. 

 
La tensió de subministrament serà de 2 x 230 V. I l’estesa de cables es realitzarà 

mitjançant cables amb neutre, el que originarà una tensió entre fase i neutre de 230 V. per la 
connexió de les làmpades. 

 
Els conductors en muntatge subterrani s’allotjaran dins de tub de PVC flexible corrugat, 

preveient-se arquetes de registre en el seu traçat.   
  

 
3.6.1.2 Canalitzacions. 
 

En muntatge subterrani estaran formades per cable de coure electrolític amb un 
aïllament de 0,6/1 kV. La disposició i els trams s’indiquen en els plànols corresponents. 

 
La secció mínima dels conductors serà de 6 i 4 mm2, segons vagin enterrats o aeris. El 

cablejat interior dels suports serà de 2 x 2,5 mm2. Les seccions dels conductors, caiguda de 
voltatge i la resta de característiques es poden veure en l’annex de càlcul i esquema de la 
instal·lació. 
 
 
3.6.1.3 Suports 
 

Per la instal·lació de les llumeneres s’instal·laran : 
 
Columnes de 4 m. Tipus TRONCOCÓNICA, fabricada d’una sola peça, d’acer laminat 

S-235JR i galvanitzada amb immersió en calent, de color negre mate.  
 
Fixació i anclatges mitjançant perns de M18x500 mm a 200x200 mm entre centres. 
 
Portella de registre per incloure-hi la caixa de connexions i portafusibles. 

 
 

3.6.1.4 Aparallatge 
 

Cada punt de llum estarà provist d’una caixa de derivació protegida i estanca amb borns 
de connexió, fusible, tant en la fase com en el neutre. El dispositiu instal·lat que permeti 
connectar i desconnectar en càrrega. 

   
 

3.6.1.5 Llumeneres 
 

Seran resistents a les accions de la intempèrie i estaran protegides de l’aigua i la pols, 
IP 66 i antivandàlica. Les dimensions i característiques estan detallades en l’annex de càlculs 
lumínics. 

 



Serveis Tècnics Municipals  

PROJECTE TÈCNIC DE REURBANITZACIÓ  15 de 167 
Carrer Juli Garreta (SANT JULIÀ DE RAMIS) 
 

- Tipus SIENA, de NOVATILU o similar, simètrica i asimètrica de 4 cares amb bombeta 
de LED de 60 w.  

 
 

3.6.2 Proteccions 
 
3.6.2.1 Proteccions contra sobre intensitats. 
 

En el quadre de maniobra es comprovarà i/o disposarà que l’interruptor general 
automàtic de tall omnipolar  i potència de ruptura adequada a la intensitat de tall circuit que 
pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, que disposarà de la protecció regulada i 
adequada contra tall circuits, formada per un relè electromagnètic de tall instantani calibrat 
convenientment. 

 
    

3.6.2.2 Proteccions contra contactes directes. 
 

La instal·lació serà completament aïllada. Tots els dispositius de mesura, maniobra i 
protecció s’instal·laran en caixes d’aïllament tipus II. 

 
 
3.6.2.3 Proteccions contra contactes indirectes. 
 

Per la posada a terra de les masses s’ha previst col·locar unes piquetes per a cada 
columna, bàcul, pilar accessible i en els quadres. 

 
Totes les instal·lacions subterrànies portaran dins la mateixa rasa i fora del tub 

protector, un cable de coure de 35 mm2. Aquesta xarxa general s’unirà a cada columna o bàcul 
dels que sortirà una derivació de cable de coure de 16 mm2, aïllament de 750 V. i color verd – 
groc que s’unirà a la piqueta.    

 
També es connectaran a la xarxa tots els elements metàl·lics que ho requereixin 

reglamentàriament. 
 
En cas d’haver-se d’instal·lar cables aeris i a fi de poder connectar a terra els punts de 

llum i els elements metàl·lics accessibles simultàniament des de finestres, balcons, ... es 
preveu posar conductors de F+N+P, un cable de protecció de color verd – groc que es 
connectarà a la xarxa de terra general. 

 
Les lluminàries estaran connectades al punt de presa de terra del suport mitjançant un 

cable de 2,5 mm2. 
 
En tot cas el valor de la resistència a terra serà tal que no pugui donar tensions de 

contacte superiors a 24 V. 
 
Els dispositius de tall automàtic sensibles a la corrent de defecte format per un 

interruptor diferencial de sensibilitat 300 mA., amb això s’assegura la desconnexió automàtica 
tot i en el cas que la impedància de tancament de defecte de terra sigui elevada. 

 
R < 24/0,3 = 80 
  
Per disposar de marge de seguretat la resistència admissible no serà superior a 20.  
Les piques  seran d’acer amb recobriment de coure electrolític amb una llargària de 2 m 

i un diàmetre de 20 mm.    
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3.6.3 Proves de recepció  i  control de qualitat 
 

Caiguda de tensió. Es  mesurarà i no pot ser superior al 3% en cada ramal. 
 
Aïllament: Entre conductors i neutre. Segons el REBT 
 
Proteccions: Es comprovaran els fusibles i les PIES.  
 
Línia de terra: Es mesurarà i no pot ser superior a 20. 
 
Equilibri entre fases: Es mesuraran les intensitats a cada fase. 
 
Identificació de fases: Identificables per el color. 
 
Il·luminació: Es comprovarà que la il·luminació sigui suficient. 
 
Potencies i intensitats: Es mesurarà la intensitat total absorbida, el cos, la reactiva. 
 
Autoritzacions: No es realitzarà la recepció provisional de l’obra sense disposar dels 

documents següents: 
 
Certificat de la companyia subministradora acceptant els treballs efectuats a la xarxa de 

BT fins a la CGP. 
 
Butlletins o Certificats de l’instal·lador segellats pels serveis d’indústria. 
 
 Autoritzacions de connexió per part dels serveis d’indústria. 
 
Certificats de qualitat de tots els elements instal·lats. 

 
Abans de la recepció definitiva es subsanaran les possibles deficiències, imputables al 

contractista adjudicatari de l’obra, detectades en l’acta d’inspecció realitzada per l’entitat 
col·laboradora (ECA o ICIT). 

 
Els costos de tots els assajos,  la tramitació de documents i les inspeccions aniran a 

càrrec del contractista adjudicatari, en funció dels imports previstos per proves en el plec de 
condicions.    
 
 
3.6.4 Consideracions finals 
 
 Manifesto que el present projecte compleix les normatives vigents. Les normatives estan 
especificades en l’apartat 2.7 de la memòria tècnica. El present projecte comprèn una obra 
completa. Totes les característiques de les obres estan especificades en el present projecte. 
 
 
3.6.5 Cloenda 
 
 Amb tot lo exposat en el present apart de l’enllumenat públic i amb els annexos de 
càlcul que s’acompanyen es factible formar-se una idea de les característiques i condicions de 
la instal·lació elèctrica. 
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 Aquest es suficientment detallat perquè serveixi per l’aprovació de l’Ajuntament, com 
per la posterior contractació, per la construcció de les obres i per la redacció dels projectes de 
legalització que li siguin necessaris.  
 
 No obstant el peticionari es compromet a realitzar quantes modificacions estimin 
oportunes els Organismes Facultatius corresponents. 
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3.6.5.1 1.3- Característiques dels punts de llum. 
 
Punt de llum: 
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Columna: 
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Braç: 
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3.6.5.2 CÀLCULS ELÈCTRICS 
 
3.6.5.2.1 Conceptes. 

 
El problema que es presenta en aquestes instal·lacions de gran longitud es la caiguda 

de tensió de les línies que no ha de superar un límit reglamentari establert. ITC-BT-09 
El límit es del 3% en les instal·lacions d’enllumenat. 
La caiguda màxima de voltatge seria : 230 x 0,03 = 6,9 V.;   
La secció mínima dels conductors serà de 6 i 4 mm2 segons vagin enterrats o aeris. 
 
 

3.6.5.2.2 Càlculs, línies i seccions 
 
Per el càlcul de les seccions dels conductors s’han tingut en compte les instruccions 

següents: ITC BT 06, 07, 19, 25. 
 
Pel càlcul de la intensitat farem servir la fórmula següent: 
 
I = P / V x Cos.   Alterna monofàsica 230 V 
I = P / 1,73 x V x Cos.   Alterna trifàsica 400V 
 
Pel càlcul de les caigudes de tensió farem servir la fórmula següent: 
 
e = P x L / C x V x S Alterna trifàsica 
e = 2 x L x I x Cos / C x S Alterna monofàsica 
 
Es considera una caiguda de tensió que no superi un 3% per enllumenat i un 5% per 

altres usos. 
C = 56 per Coure 
C = 35 per Alumini 
 
 

3.6.5.2.3 Càlcul de la corrent de curt - circuit fins l’ICP. 
 

Els càlculs es faran segons el vigent Reglament de Baixa Tensió, Reial Decret 
842/2002. 

 
La tensió de càlcul : 230 V. 
Els cables de derivació individuals estaran lliures d’halògens. 
Icc = 0,8*U/R 
Icc = Intensitat de curt - circuit màxima. 
U = Tensió d’alimentació fase neutre = 230 V 
R = Resistència del conductor de fase entre el punt considerat i l’alimentació. 
Es considera el factor 0,80 per la tensió de subministra. 
La resistivitat del coure = 0,018 Ohms mm2/m 
La línia general d’alimentació té una secció de 50 mm2, i una longitud de 25 m. 
La línia de derivació individual té una secció de 16 mm2 i una longitud de 15 m. 
Per tant la Resistència de la LGA = 0,018 x 16 x 2 /50 = 0,012 Ohms 
Per tant la Resistència de la DI. = 0,012 x 15 x 2 / 25 = 0,015 Ohms 
La Resistència Total serà de : 0,027 Ohms 
La ICC = 0,8 x 230/ 0,027 = 6814 A. 
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3.6.5.2.4 Estudi Lumínic. 
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L’execució de les instal·lacions es realitzarà seguint les instruccions de les 

companyies subministradores  i la reglamentació vigent. L’actuació proposada 
constitueix uns obra completa susceptible de posar-la al servei públic d’acord amb 
l’article 125 del Reglament General de la llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 

 
 

Sant Julià de Ramis, Maig de 2017 
 
 
 
 
 
 
 

           NURI SARQUELLA i GELI    JOSEP Mª BALLÓ i FERRAN 
ARQUITECTA                                               ARQUITECTE TÈCNIC 
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4 RESUM TOTAL DEL PRESSUPOST 
 

 1 ENDERROCS i MOVIMENTS DE TERRES . 15.273,87   

  2 PAVIMENTS . 94.807,41   

  3 AIGÜES PUVIALS . 7.358,58   

  4 ENLLUMENAT PÚBLIC . 16.180,26   

  5 JARDINERIA, MOBILIARI URBÀ i SENYALITZACIÓ . 3.876,23   

  6 CONTROL DE QUALITAT     

    6.1 Fons d'excavació . 123,00   

    6.2 Formigó . 300,00   

    6.3 Mescla Bituminosa AC22 base B 50/70G . 204,20   

    6.4 Mescla Bituminosa AC16 surf B 50/70D . 508,10   

    Total 6 CONTROL DE QUALITAT ..........: 1.135,30   

  7 SEGURETAT i SALUT . 750,00   

  Pressupost d'execució material 139.381,65   

  13% de despeses generals 18.119,61   

  6% de benefici industrial 8.362,90   

  Suma 165.864,16   

  21% IVA   34.831,47   

  Pressupost d'execució per contracta   200.695,63   

              

  Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS MIL SIS-CENTS 
NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS.   

              
        
 

 
Sant Julià de Ramis, Maig de 2017 

 
 
 
 
 
 
 

           NURI SARQUELLA i GELI    JOSEP Mª BALLÓ i FERRAN 
ARQUITECTA                                               ARQUITECTE TÈCNIC 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ i ENDERROC 
SEGONS RD 105/2008 i DECRET 89/2010 i la Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de 
Residus de construcció i enderroc 
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APLICACIÓ DEL DECRET 89/2010. 
 
 Els residus generats durant la realització de les obres descrites seguiran els passos 
següents: 
 
instal·lació de reciclatge i abocador  
  
 El dipòsit autoritzat més pròxim a la construcció és el de “MONTASPRE” situat al Barri 
de la Garriga de Sant Julià de Ramis. 
  
 El titular d'aquest és: “MONTASPRE SERVEIS AMBIENTALS”, amb seu al Barri de la 
Garriga de Sant Julià de Ramis (17481). 
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Sant Julià de Ramis, Maig de 2017 
 
 
 
 

           NURI SARQUELLA i GELI    JOSEP Mª BALLÓ i FERRAN 
ARQUITECTA                                               ARQUITECTE TÈCNIC 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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Quadre de Mà d’obra 
 

        Import 

Nº Designació             

        Preu Quantitat Total 

        (Euros) (Hores) (Euros) 

1 Oficial 1a. 21,000 913,732 h 19.188,37 

2 Manobre 20,000 1.017,671 h 20.353,42 

3 Oficial 1a. instal.lador 21,000 33,732 h 708,37 

4 Ajudant d'instal.lador 20,000 33,732 h 674,64 

5 H. Oficial 1ª jardiner. 23,430 0,660 h 15,46 

6 H. Ajudant de jardiner. 20,710 3,000 h 62,13 

7 Oficial 1a d'obra pública 17,850 9,355 h 166,99 

8 Manobre 16,310 19,885 h 324,32 

9 Manobre 21,400 8,398 h 179,72 

    Import total: 41.673,42 

        

 

Quadre de Maquinària 
 
 

     Import 

Nº Designació           

      Preu Quantitat Total 

      (Euros)     (Euros) 

1 Camió mitjà 10 Tn. 42,670 34,939 h 1.490,85 

2 Compressor i dos martells 21,960 135,633 h 2.978,50 

3 Formigonera 250 l. 6,040 40,127 h 242,37 

4 Pala excavadora sobre pneumàtics 75,890 0,600 h 45,53 

5 Pala excavadora sobre erugues 96,990 8,942 h 867,28 

6 Pala retroexcavadora sobre pneumàtics 40,850 75,875 h 3.099,49 

7 Piconadora estàtica 47,460 12,686 h 602,08 

8 H. Camió grua. 48,000 20,500 h 984,00 

9 H. Motoanivelladora. 66,750 0,300 h 20,03 

10 Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 67,390 1,221 h 82,28 

11 Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,720 1,018 h 54,69 

12 Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat 
pneumàtic 60,520 3,447 h 208,61 

13 Piconadora vibradora autopropulsada 59,350 7,866 h 466,85 

14 Pala carregadora sobre pneumàtics 56,310 0,605 h 34,07 

15 Formigonera 250 l. 6,040 0,956 h 5,77 

16 Camió regador de lligant 34,420 7,070 h 243,35 

17 Màquina marca vials 46,170 1,702 h 78,58 

  Import total: 11.504,33 
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Quadre de Materials 
 

     Import 

Nº Designació           

      
Preu Quantitat Total 

      
(Euros) Utilitzada (Euros) 

1 Sorra garbellada 32,950 123,886 m3 4.082,04 

2 Tot-ú artificial. 18,000 29,088 m3 523,58 

3 M3. De Terra Vegetal. 40,640 6,600 m3 268,22 

4 Ciment portland CEM I 32,5 0,150 16.404,900 kg 2.460,74 

5 Aigua 0,010 10.692,980 l 106,93 

6 Formigó per armar, subministrat per central 

de formigó, de resistència característica 25 

N/mm2 de consistència tova, d'una grandària 

màxima d'àrid de 20 mm, amb una relació 

aigua/ciment màxima de 0,60 i un contingut 

mínim de ciment de 275 Kg/m3, i per ambient 

IIa. 
70,000 231,161 m3 16.181,27 

7 Formigó en massa, subministrat per central 

de formigó, de resistència característica 20 

N/mm2 de consistència tova, d'una grandària 

màxima d'àrid de 20 mm, amb una relació 

aigua/ciment màxima de 0,65 i un contingut 

mínim de ciment de 200 Kg/m3,  ambient I. 
65,000 36,493 m3 2.372,05 

8 Maó perforat 10x14x29 cm. 0,250 2.869,500 ut 717,38 

9 Vorada de formigó prefabricat de 100 x 17 x 

28 cm, de color gris, de la casa BREINCO. 
6,120 43,101 ml 263,78 

10 Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de 

formació helicoïdal amb perfil rígid nervat 

exteriorment, per anar formigonat, unió 

elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà 
11,900 153,690 ml 1.828,91 

11 Ut. Marc i tapa registrable de fosa de 70 x 

30 cm. D400 
42,350 16,000 ut 677,60 

12 UT. Marc i tapa registre de fosa de 40x40 

cm. 
30,550 8,000 ut 244,40 

13 Tub flexible corrugat polietilè d'alta 

densitat de doble paret tipus Decaplast R, 

de 63 mm. de diàmetre exterior 
2,910 123,624 ml 359,75 

14 Ut.Morera(morus alba)16/18cm perímetre tronc 39,100 6,000 ut 234,60 

15 Caixa de fusibles cahors i part proporcional 

d'accessosris. 
19,300 16,000 ut 308,80 

16 Ml. Conductor de coure nu unipolar d'1x35 

mm2. 
1,950 121,200 ml 236,34 

17 Ut. Part proporcional d'accessoris per a 

conductors de coure nu. 
3,250 121,200 ut 393,90 

18 Ut. Piqueta de connexió a terra de 14.6 mm2. 

i 1.50 m. 
11,500 8,000 ut 92,00 

19 Ut. Part proporcional d'accessoris per a 

piquetes de connexió a terra. 
24,600 8,000 ut 196,80 

20 Ut. Columna recta d'acer galvanitzat de 4 m. 

d'alçària. 
165,000 12,000 ut 1.980,00 

21 Ut. Part proporcional d'accessoris. 50,000 13,700 ut 685,00 

22 Ut. Llumenera per exteriors, tipus SIENA de 

Novatilu o similar, simètrica / asimètrica, 

amb òptica i equip de doble nivell, LED 60 

W. 
375,000 16,000 ut 6.000,00 
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      Import 

Nº Designació           

      
Preu Quantitat Total 

      
(Euros) Utilitzada (Euros) 

23 Ut. Part proporcional d'accessoris per a 

llumenera LED 60W. 
34,960 16,000 ut 559,36 

24 Peces de morter de ciment, per a escossells, 

de 100x20x8 cm, amb un cantell rom 
4,450 20,000 m 89,00 

25 Formigó amb additiu per a paviment continu 77,000 11,130 m3 857,01 

26 Mescla bituminosa contínua en calent tipus 

AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de 

penetració, de granulometria densa per a 

capa de trànsit i granulat granític 
50,350 33,936 t 1.708,68 

27 Mescla bituminosa contínua en calent tipus 

AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de 

penetració, de granulometria grossa per a 

capa base i granulat granític 
48,350 67,872 t 3.281,61 

28 Banc de 6 taulons de fusta tropical, amb 

peus de fundició i tornilleria d'acer 

inoxidable. Peus amb una capa d'imprimació 

epoxi i pintura de poliéster en pols de 

color gris martelé i la fusta tropical amb 

protecció fungicida, insecticida e 

hidrófuga. Inclou la tornilleria M10 per 

anar fixada al terra. 
137,000 2,000 ut 274,00 

29 Aparca bicicletes, de la marca DAE, model 

Bicipoda 70/91, de xapa d'acer galvanitzat 

en calent per immersió, de 5 mm de gruix de 

cos i 8 mm la base, amb una alçada de 850 mm 

i anclats amb 4 perns d'acer zincat DIN 602 

M-8, de 100 mm de llarg. 
180,500 5,000 ut 902,50 

30 Braç per a façana galvanitzat de 600 mm de 

iàmetre 60 mm horitzontal, pintat amb acabat 

mate negre 
85,000 4,000 ut 340,00 

31 Conductor de coure UNE VV 0.6/1 KV. 

tetrapolar de 4x6 mm2. 
3,600 249,200 m 897,12 

32 Cuneta de formigó, de 50x30x13 cm., de la 

casa BREINCO, model R4, color Ceniza o 

Arena. 
13,720 144,525 m 1.982,88 

33 Escossell de ferro corten de dimensions 

1000x1000x150 i 10 mm de gruix 
75,500 9,000 ut 679,50 

34 Llosa de formigó de 60x40x5 cm, de la casa 

Breinco, Model Vulcano, color "Ceniza" o 

"Arena". 
16,150 1.047,694 m2 16.920,26 

35 Sorra garbellada 38,130 1,168 m³ 44,54 

36 Sauló 29,500 60,505 m³ 1.784,90 

37 Aigua 0,010 244,260 l 2,44 

38 Emulsió asfàltica 0,260 883,750 kg 229,78 

39 Ciment pòrtland CEM I 32,5 0,150 265,500 kg 39,83 

40 Formigó per armar, subministrat per central 

de formigó, de resistència característica 25 

N/mm² de consistència tova, d'una grandària 

màxima d'àrid de 20 mm, amb una relació 

aigua/ciment màxima de 0,60 i un contingut 

mínim de ciment de 275 Kg/m³, i per ambient 

IIa. 
70,000 17,030 m³ 1.192,10 

41 Acer corrugat B 500 SD 0,780 489,648 kg 381,93 

42 Malla C-335, 15x15 diàmetre 8 B 500 T, en 

elements de 6x2,20 m 
1,650 1.189,582 m² 1.962,81 
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43 Planxa metàl·lica per encofrar murs, amb 

sistema d'encofrat recuperable, per a ser 

manipulat amb grua, amb marc reforçat d'acer 

i folre contraxapat fenòlic de 15 mm de 

gruix, inclosos accessoris. Amb possibilitat 

de modulació diversa per diferents alçades 

de murs. Amortització de l'1%. 
2,500 35,200 m² 88,00 

44 Tauló de pi de 75x225 mm - cost per 50 usos 

- 
0,080 85,725 ml 6,86 

45 Tauler de fusta per encofrar de 197x50x2,7 

cm, amb unions encolades, de fusta de pi 

seleccionada, amb perfil tipus T als extrems 

i amb tractament desencofrant, - cost per 20 

usos - 
0,650 31,433 m² 20,43 

46 Puntal de pi - cost per 50 usos - 0,040 57,150 ml 2,29 

47 Llates de fusta 0,260 60,575 dm³ 15,75 

48 Claus 1,140 2,858 kg 3,26 

49 Filferro recuit 1,340 3,200 kg 4,29 

50 Agent desencofrant que evita la adherència 

del formigó o del morter als encofrats. Amb 

un rendiment de 40 a 50 m² per litre. 
1,230 1,817 l 2,23 

51 Puntal metàl·lic per costelles d'encofrat - 

amortització 0,5 % - 
0,060 96,000 ml 5,76 

52 Separador tipus taco de formigó, amb 4 

posicions diferents, apte per tots els 

diàmetres de barilles. 
0,090 228,600 ut 20,57 

53 Separador tipus roseta de PVC, apte per tots 

els diàmetres. 
0,070 256,000 ut 17,92 

54 Maó perforat 29x14x10 cm. 0,250 177,100 ut 44,28 

55 Pintura reflectora per a senyalització. 9,050 36,605 kg 331,28 

56 Panot de pedra de riu raspallat de 30x30x4 

cm 
12,070 395,671 m2 4.775,75 

57 PANOT RATLLAT 20x20x4 cm 12,600 14,350 m2 180,81 

58 Paperera de 60 litres de capacitat, de la 

casa NOVATILU model Barcelona o similar, de 

forma circular i diàmetre 540 mm i 885 mm 

d'alçada. 
28,000 4,000 ut 112,00 

59 Pilona extraïble cilíndrica de diàmetre 95 

mm, metàl·lica de 1000 mm cm d'alçada, 

d'acer zincat amb anell superior d'acer 

inoxidable, de color negre forja. Inclou joc 

de clau. 
69,000 3,000 ut 207,00 

60 Pilona fixe i/o extraïble cilíndrica de 

diàmetre 95 mm, metàl·lica de 1000 mm cm 

d'alçada, d'acer zincat amb anell superior 

d'acer inoxidable, de color negre forja. 

Inclou clau 
15,000 10,000 ut 150,00 

61 Rampa de formigó, de 20x120x18/31 cm., de la 

casa BREINCO, model v13, color Ceniza o 

Arena, 
19,750 20,000 ut 395,00 

62 Placa de trànsit galvanitzada de forma 

circular, octogonal o triangular de 60 cm de 

diàmetre antireflectant, amb el corresponent 

suport suport d'alumini de diàmetre 60 mm i 

3,5 metres de llarg 
51,550 10,000 ut 515,50 

63 Tub d'acer galvanitzat diàmetre de 50 mm. 3,300 12,400 m 40,92 
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64 Vorada de formigó, de 50x37x35 cm., de la 

casa BREINCO, model tr37, color Arena. 
15,300 4,613 m 70,58 

65 Vorada de formigó, de 50x25x13 cm., de la 

casa BREINCO, model tr13, color Ceniza o 

Arena. 
7,680 80,514 m 618,35 

  
Import total: 81.973,17 

     

 
Quadre de Preus núm. 1 
 

        Import 

Nº Designació         

        
En xifra En lletra 

        
(Euros) (Euros) 

   
1 ENDERROCS i MOVIMENTS DE 
TERRES        

1.1 m D'extracció de vorada del tipus T3 de 
100x14x28 cm i rigola de formigó, amb mitjans 
mecàncis i manuals. Inclou neteja i retirada de 
runes. Criteri d'amidament: Mides teòriques de 
projecte. 

6,08 SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS 

1.2 m2 D'enderroc de vorera formada per panot de 
30x30x4 cm de pedra de riu, vorada de formigó i 
paviment de base de formigó de 10 cm de mitjans, 
amb mitjans mecàncis i manuals. Inclou neteja i 
retirada de runes. Criteri d'amidament: Mides 
teòriques de projecte. 

9,23 NOU EUROS AMB VINT-I-TRES 
CÈNTIMS 

1.3 m2 D'extracció de paviments de formigó en 
massa,amb compressor fins a un gruix de 15 cm. 
Inclou neteja i retirada de runes.  Criteri 
d'amidament: Amidament mecanitzat. 

8,39 VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU 
CÈNTIMS 

1.4 m2 D'extracció de paviments de macàdam, capa 
asfàltica i subbsae granular, amb compressor i 
retroexcavadora, amb guix mitjà de 5 a 15 cm. 
S'inclou neteja i retirada de runes. Criteri 
d'amidament: superfície mesurada segons 
documentació gràfica de projecte. 

7,36 SET EUROS AMB TRENTA-SIS 
CÈNTIMS 

1.5 m3 D'excavació de rases en terrenys durs, a 
màquina. Criteri d'amidament: Amidament 
mecanitzat, amb un esponjament del terreny del 
20%. 

8,13 VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS 

1.6 m2 De repàs i piconat superficial de caixa de 
paviment, a màquina, i un grau de compactació 
del 95 %, del  Proctor modificat. Criteri 
d'amidament: Amidament mecanitzat. 

0,61 SEIXANTA-U CÈNTIMS 

1.7 m3 D'excavació a cel obert en terrenys durs, a 
màquina. Criteri d'amidament: Amidament 
mecanitzat, amb un esponjament del terreny del 
20%. 

5,65 CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC 
CÈNTIMS 

1.8 m3 D'estesa de sorra en rases enllumenat públic, 
amb mitjans manuals i mecànics, d'un gruix de 20 
cm. Criteri d'amidament: Mides teòriques de 
projecte. 
 

39,86 TRENTA-NOU EUROS AMB 
VUITANTA-SIS CÈNTIMS 
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1.9 m3 D'estesa i piconat de tot-ú artificial en rases, a 
màquina, per  capes, i un grau de compactació del 
95 %, del Proctor modificat. Criteri d'amidament: 
Mides teòriques de projecte. 

23,08 VINT-I-TRES EUROS AMB VUIT 
CÈNTIMS 

1.10 ut Desmuntatge de pilones existents, model 
hospitalet inox, fixes i estraïbles de FDB, amb 
mitajns manuals i mecànics, amb acopi i 
emmagatzematge per una posterior reinstal·lació. 
Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

8,39 VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU 
CÈNTIMS 

1.11 ut Desmuntatge de senyals de trànsit, orientatives 
amb el corresponent suport vertical/horitzontal 
ancorades a la vialitat o a les façanes dels 
diferents edificis, mobiliari urbà (bancs i 
papereres) amb mitajns manuals i mecànics, amb 
acopi i emmagatzematge per una posterior 
reinstal·lació. Criteri d'amidament: Mides teòriques 
de projecte. 

10,49 DEU EUROS AMB QUARANTA-NOU 
CÈNTIMS 

1.12 m3 De càrrega i transport de runes amb camió, 
carregat a màquina, amb un recorregut màxim de 
10 km. Criteri d'amidament: Mides teòriques de 
projecte. 

5,70 CINC EUROS AMB SETANTA 
CÈNTIMS 

1.13 t Taxa per abocament en dipòsit controlat, de 
runes. Criteri d'amidament: Mides teòriques de 
projecte. 

7,20 SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS 

1.14 m3 De càrrega i transport de terres amb camió, 
carregat a màquina, a un recorregut màxim de 10 
km. Criteri d'amidament: Mides teòriques de 
projecte. 

4,25 QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC 
CÈNTIMS 

1.15 t Taxa per abocament en dipòsit controlat, de 
terres per camió mitjà de 6 m3 de caixa. Criteri 
d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

1,25 U EURO AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS 

    2 PAVIMENTS         

2.1 m2 De paviment de formigó per armar, de ciment 
portland HA-25-B-20-IIa., de 15 cm. de gruix i amb 
acabat reglejat. Criteri d'amidament: Amidament 
mecanitzat. 

14,69 CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-
NOU CÈNTIMS 

2.2 m2 Paviment de formigó amb additiu per armar 
HA-25/B/20IIa, per a paviment continu, de 15 cm 
de gruix, escampat des de camió, amb acabat 
texturat de pedra de riu raspallada (igual que 
l'existent) i compactació amb martell vibrant. 
Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat. 

17,67 DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SET 
CÈNTIMS 

2.3 m2 Subministrament i col.locació de malla d'acer 
corrugat C-98, B 500 T, de 15x15 cm. de 
quadrícula i 8 mm. de diàmetre. Criteri 
d'amidament: Amidament mecanitzat. 

2,14 DOS EUROS AMB CATORZE 
CÈNTIMS 

2.4 m2 Subministrament i col.locació de llosa de 
formigó, col.locada a trencajunts, de 60x40x5 cm., 
de la casa BREINCO, model VULCANO, color 
Ceniza o Arena, aferrat amb morter M-7,5a (1:4), 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i 
rejuntat amb sorra fina, amb escombrat de la 
superfície. Criteri d'amidament: Amidament 
mecanitzat i descontant els forats més grans o 
iguals d'un metre quadrat. 

39,37 TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-
SET CÈNTIMS 

2.5 m2 De subministrament i col·locació de paviment 
de panot de formigó de pedra de riu raspallat de 
30x30x4 cm, a truc i amb morter de ciment 
pòrtland 1:6 (M-5a). Criteri d'amidament: 
Amidament mecanitzat. 
 

21,00 VINT-I-U EUROS 
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2.6 m2 De subministrament i col·locació de paviment 
de panot de formigó ratllat de 20x20x4 cm, a truc i 
amb morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a). Criteri 
d'amidament: Amidament mecanitzat. 

21,55 VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA-
CINC CÈNTIMS 

2.7 m Subministrament i col.locació de vorada de 
formigó, de 50x25x13 cm., de la casa BREINCO, 
model tr13, color Ceniza o Arena, aferrat amb 
morter M-7,5a (1:4), elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l i rejuntat amb sorra fina, amb 
escombrat de la superfície, inclóss llit de formigó. 
Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat. 

27,49 VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-
NOU CÈNTIMS 

2.8 m Subministrament i col.locació de vorada de 
formigó, de 50x37x25 cm. i/o 50x25x13 cm, de la 
casa BREINCO, model tr37, de color gris, aferrat 
amb morter M-7,5a (1:4), elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l i rejuntat amb sorra fina, amb 
escombrat de la superfície, inclós llit de formigó. 
Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat. 

35,14 TRENTA-CINC EUROS AMB CATORZE 
CÈNTIMS 

2.9 m De subministrament i col·locacío de rigola de 
formigó feta in situ, de 20 cm d'amplada, amb 
formigó tipus HM-20/B/20/I. Criteri d'amidament: 
Amidament mecanitzat. 

14,12 CATORZE EUROS AMB DOTZE 
CÈNTIMS 

2.10 m Subministrament i col.locació de rampa de 
formigó, de 20x120x18/31 cm., de la casa 
BREINCO, model v13, color Ceniza o Arena, gris 
aferrat amb morter M-7,5a (1:4), elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 l i rejuntat amb sorra fina, 
amb escombrat de la superfície, inclóss llit de 
formigó. Criteri d'amidament: Amidament 
mecanitzat. 

107,82 CENT  SET EUROS AMB VUITANTA-
DOS CÈNTIMS 

2.11 m Ml. Subministrament i col.locació de vorada de 
formigó prefabricat de 100 x 17 x 28 cm., tipus T3, 
de la casa BREINCO, aferrada amb morter M-40 
a, inclús llit de formigó. Criteri d'amidament: 
Amidament mecanitzat. 

21,08 VINT-I-U EUROS AMB VUIT CÈNTIMS 

2.12 u Escosell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, 
amb 4 peces de morter de ciment de 112x20x8 cm 
de color gris, amb un cantell rom, rejuntades amb 
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra en 
formigonera de 165 l i col.locat sobre base de 
formigó HM-20/P/10/I. Criteri d'amidament: Mides 
teòriques de projecte. 

34,89 TRENTA-QUATRE EUROS AMB 
VUITANTA-NOU CÈNTIMS 

2.13 m Subministrament i col.locació de cuneta de 
formigó, de 50x30x13 cm., de la casa BREINCO, 
model R4, color Ceniza o Arena, aferrat amb 
morter M-7,5a (1:4), elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l i rejuntat amb sorra fina, amb 
escombrat de la superfície. Criteri d'amidament: 
Amidament mecanitzat. 

25,58 VINT-I-CINC EUROS AMB 
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS 

2.14 m2 De subministrament i col·locació de reg 
asfàltic d'adherència d'1 Kg/m². Criteri 
d'amidament: amidament mecanitzat. 

0,81 VUITANTA-U CÈNTIMS 

2.15 t Paviment de mescla bituminosa contínua en 
calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum 
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per 
a capa base i granulat granític, estesa i 
compactada. Criteri d'amidament: amidament 
mecanitzat. 
 
 
 
 

52,20 CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT 
CÈNTIMS 
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2.16 m² De subministrament i col·locació de reg asfàltic 
d'imprimació d'1.5 Kg/m². Criteri d'amidament: 
amidament mecanitzat. 

0,94 NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 

2.17 t Paviment de mescla bituminosa contínua en 
calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum 
asfàltic de penetració, de granulometria densa per 
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i 
compactada. Criteri d'amidament: amidament 
mecanitzat. 

54,20 CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB 
VINT CÈNTIMS 

2.18 ut Subminsitrament i col·locació d'escossell de 
ferro corten de dimensions 1000x1000x200 i 10 
mm de gruix, aferrat amb morter de ciment 
portland M-7,5a. 

86,75 VUITANTA-SIS EUROS AMB 
SETANTA-CINC CÈNTIMS 

2.19 ut Aixacament de tapes de fosa dels diferents 
serveis, 10x10 cm, 20x20 cm, 30x30 cm, 40x40 
cm, 50x50 cm, diàmetrè 50 cm, diàmetre 60 cmm 

35,18 TRENTA-CINC EUROS AMB DIVUIT 
CÈNTIMS 

2.20 m³ De sabata correguda i aïlalda de formigó del 
tipus HA-25/B/20/IIa de ciment pòrtland, armada 
amb barres d'acer ferrallat tipus B-500SD amb una 
quantia de 25 Kg/m³. Criteri d'amidament: Mides 
teòriques de projecte. 

100,40 CENT EUROS AMB QUARANTA 
CÈNTIMS 

2.21 m² De mur de 30 cm de gruix per anar vist, de 
formigó tipus HA-25/B/20/IIa, armat amb barres 
d'acer corrugat tipus B-500SD amb una quantia de 
12 kg/m² (40 kg/m³), encofrat a dues cares amb 
planxes metàl·liques i amb els cantells superiors 
matats. Tenyit amb òxid de ferro per les dues 
cares vistes. S'inclou la feina d'encofrar i 
desencofrar. Criteri d'amidament: Mides teòriques 
de projecte. 

89,95 VUITANTA-NOU EUROS AMB 
NORANTA-CINC CÈNTIMS 

2.22 m³ D'estesa i piconat de sauló, a màquina, per 
capes de 25 cm de gruix, i un grau de 
compactació del 95 % del proctor normal. Criteri 
d'amidament: volum mesurat en perfil compactat 
segons documentació gràfica de projecte 

37,78 TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-
VUIT CÈNTIMS 

    3 AIGÜES PUVIALS         

3.1 m Ml. Subministrament i col·locació de tub de Tub 
de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de 
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat 
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica 
amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al 
fons de la rasa sobre llit i costats de formigó. 
Inclou connexió a xarxa de pluvial existent. Criteri 
d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

32,72 TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-
DOS CÈNTIMS 

3.2 ut Desplaçament d'imbornals existents a nova 
ubicació del vial i construcció de nous. Inclou la 
construcció de l'embornal de 75x40x85 cm. amb 
maó perforat de 10x14x29 cm. aferrat amb morter 
M-5a, amb acabament interior lliscat, sobre base 
de formigó, la connexió a la xarxa de pluvials 
existent, amb l'excavació i terraplenat de la rasa i 
la col·locació i formigonat del tub de PVC de 
diàmetre 200 mm. Inclou marc i reixa de fundició 
amb forma de "V" de fundiciones olotenses o 
similar les del carrer Juli Garreta i Passatge X. 
Montsalvatge i normals les del carrer Bóbila de 
70x36,5x4 cm, de resistència totes elles D400. 
Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte. 
 
 
 
 

198,08 CENT  NORANTA-VUIT EUROS AMB 
VUIT CÈNTIMS 
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3.3 m Desplaçament de reixes corregudes de fosa de 
30 a 50 cm d'amplada a nova ubicació del vial. 
Inclou la construcció de la caixa de la reixa de 
profunditat mitjana de 80 cm, amb maó perforat de 
10x14x29 cm. aferrat amb morter M-5a, amb 
acabament interior lliscat, sobre base de formigó, 
la connexió a la xarxa de pluvials existent, amb 
l'excavació i terraplenat de la rasa i la col·locació i 
formigonat del tub de PVC de diàmetre 200 mm. 
Es reutilitzen les reixes de fosa existent. Criteri 
d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

124,57 CENT  VINT-I-QUATRE EUROS AMB 
CINQUANTA-SET CÈNTIMS 

    4 ENLLUMENAT PÚBLIC         

4.1 pa Desmuntatge d'instal·lació existent, pals, tubs 
de conversió aèria-subterranea, columnes de 8 
metres d'alçada (4), lluminàries simples (2), 
lluminàries dobles (2), focus de façana del centre 
cívic (1), braços de façana amb lluminàries (5), 
focus de façana edifici Victòria (3), cablejat grapat 
a façana i retirada de material amb acopi al 
magatzem municipal. Inclou la reparació i segellat 
dels forats dels anclatges de façana dels braços i 
focus dels diferents edificis. Criteri d'amidament: 
Mides teòriques de projecte. 

655,65 SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS 
AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 

4.2 pa Localització de la línea soterrada d'enllumenat 
públic existent amb mitjans manuals i mecànics i 
el corresponent desplaçament a la nova 
localització dels punts de llum. Inclou tots els 
mitjans auxiliars i petit material per deixar la 
partida acabada. Criteri d'Amidament: mides 
teòriques de projecte. 

145,25 CENT  QUARANTA-CINC EUROS AMB 
VINT-I-CINC CÈNTIMS 

4.3 pa Desmuntatge de cablejat aeri de l'enllumenat 
públic, que va des de la façana de l'edifici Victoria 
a la façana del Centre Cívic, deixant una presa de 
corrent estanca a la façana del Centre Cívic. 
Inclou tots els mitjans auxiliars i petit material per 
deixar la partida acabada. Criteri d'Amidament: 
mides teòriques de projecte. 

94,50 NORANTA-QUATRE EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS 

4.4 m Subministrament i col·locació de tub flexible 
corrugat polietilè d'alta densitat de doble paret 
tipus Decaplast R, de 63 mm. de diàmetre exterior 
i muntat com a canalització soterrada. Criteri 
d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

3,79 TRES EUROS AMB SETANTA-NOU 
CÈNTIMS 

4.5 ut Construcció d'arqueta de pas o registre de 
40x40x55 cm. amb maó perforat de 10x14x29 cm. 
aferrat amb morter M-5a, amb acabament interior 
lliscat, sobre base de formigó, inclús marc i tapa 
de fosa. Criteri d'amidament: Mides teòriques de 
projecte. 

86,01 VUITANTA-SIS EUROS AMB U CÈNTIM 

4.6 ut Subministrament i col·locació de columna 
troncocònica d'acer laminat S-235-JR i galvanitzat, 
tipus TRONCOCÓNICA de Novatilu o similar 
pintada amb acabat negre mate, de 4 m. d'alçària, 
sobre dau de formigó. Inclou base, cargols, perns, 
plantilles, i tot el petit material per deixar la partida 
acabada i connectada. Criteri d'Amidament: 
Unitats totalment instal·lades. 
 
 
 
 
 
 

299,08 DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS 
AMB VUIT CÈNTIMS 
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4.7 ut Subministrament i col·locació de Braç mural 
d'acer laminat S-235-JR i galvanitzat, tipus 
ABRZ109 de Novatilu o similar pintada amb 
acabat negre mate, de 600 mm de vol. Inclou tub 
metàl·lic galvanitzat de diàmetre 50 mm de 3 
metres d'alçada per a la conversió aèria-
subterrània, els Anclatges, cargols, perns, 
plantilles i tot el petit material per deixar la partida 
acabada i connectada. Criteri d'Amidament: 
Unitats totalment instal·lades. 

198,43 CENT  NORANTA-VUIT EUROS AMB 
QUARANTA-TRES CÈNTIMS 

4.8 m Subministrament i col·locació de conductor de 
coure nu, unipolar d'1x35 mm2. Criteri 
d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

6,84 SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE 
CÈNTIMS 

4.9 ut Subministrament i col·locació de piqueta de 
connexió a terra de 14.6 mm. de diàmetre i 1500 
mm. de llargària, clavada a terra. Criteri 
d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

40,20 QUARANTA EUROS AMB VINT 
CÈNTIMS 

4.10 m Subministrament i col·locació de conductor de 
coure tripolar de 3x6 mm2., segons UNE VV 0.6/1 
KV. Criteri d'amidament: Mides teòriques de 
projecte. 

5,65 CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC 
CÈNTIMS 

4.11 ut Subministrament i col·locació de llumenera per 
exteriors, tipus SIENA de Novatilu o similar, 
simètrica / asimètrica, amb òptica i equip de doble 
nivell, LED 60 W, muntada sobre columna o braç 
de façana. Inclou la caixa de fusibles i tot el petit 
material per deixar la partida acabada, connectada 
i la posta en marxa. Criteri d'Amidament: Unitats 
totalment instal·lades. 

449,76 QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU 
EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS 

    
5 JARDINERIA, MOBILIARI URBÀ i 
SENYALITZACIÓ         

5.1 ut Excavació de clot de plantació d'90x90x90 cm., 
a màquina. Criteri d'amidament: Mides teòriques 
de projecte. 

7,59 SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU 
CÈNTIMS 

5.2 m3 Subministrament i incorporació de terra 
vegetal, a màquina. Criteri d'amidament: Mides 
teòriques de projecte. 

48,27 QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-
SET CÈNTIMS 

5.3 ut Subministrament i plantació de Morera (Morus 
Alba) de 16 a 18 cm de perímetre de tronc. Criteri 
d'amidament: Unitats totalment plantades. 

51,80 CINQUANTA-U EUROS AMB 
VUITANTA CÈNTIMS 

5.4 ut Subministre i instal·lació de pilona fixe cilíndrica 
de diàmetre 95 mm, metàl·lica de 1000 mm cm 
d'alçada, d'acer zincat amb anell superior d'acer 
inoxidable, de color negre forja, amb mitjans 
manuals i mecànics. Criteri d'amidament: Mides 
teòriques de projecte. 

31,24 TRENTA-U EUROS AMB VINT-I-
QUATRE CÈNTIMS 

5.5 ut Subministre i instal·lació de pilona extraïble 
cilíndrica de diàmetre 95 mm, metàl·lica de 1000 
mm cm d'alçada, d'acer zincat amb anell superior 
d'acer inoxidable, de color negre forja, amb 
mitjans manuals i mecànics. Inclou joc de claus. 
Criteri d'amidament: Unitats instal·lades. 

85,24 VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-
QUATRE CÈNTIMS 

5.6 ut Instal·lació de senyals de carrer, orientatives i 
trànsit amb els corresponents suports verticals 
acopiats i emmagatzemats, amb mitjans manuals i 
mecànics. Criteri d'amidament: Unitats 
instal·lades. 
 
 
 
 

12,34 DOTZE EUROS AMB TRENTA-
QUATRE CÈNTIMS 
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5.7 ut De subministrament i fixació de placa reflectora 
circular, octogonal, rectangular o triangular 
d'alumini de 60 cm de diàmetre o costat, 
antireflectant, amb el corresponent suport 
d'alumini de diàmetre 60 mm i 3,5 metres de llarg. 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons 
documentació gràfica de projecte 

67,79 SEIXANTA-SET EUROS AMB 
SETANTA-NOU CÈNTIMS 

5.8 ut Subministre i instal·lació de Banc, de la casa 
NOVATILU model BCN21, o similar, de 180 cm de 
llargada, format per 6 taulons de fusta tropical, 
amb peus de fundició i tornilleria d'acer inoxidable. 
Peus amb una capa d'imprimació epoxi i pintura 
de polièster en pols de color gris martelé i la fusta 
tropical amb protecció fungicida, insecticida e 
hidròfuga. Inclou la instal·lació amb mitjans 
manuals i mecànics i la tornilleria M10 per anar 
fixada al terra. Criteri d'amidament: Unitats 
instal·lades. 

156,19 CENT  CINQUANTA-SIS EUROS AMB 
DINOU CÈNTIMS 

5.9 ut Subministre i instal·lació de paperera de 60 
litres de capacitat, de la casa NOVATILU model 
Barcelona, o similar, de forma circular i diàmetre 
540 mm i 885 mm d'alçada. 

39,52 TRENTA-NOU EUROS AMB 
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 

5.10 ut Subministre i instal·lació d'aparca bicicletes, de 
la marca ESCOFET, model DAE Bicipoda 70/91, 
de xapa d'acer galvanitzat en calent per immersió, 
de 5 mm de gruix de cos i 8 mm la base, amb una 
alçada de 850 mm i anclats amb 4 perns d'acer 
zincat DIN 602 M-8, de 100 mm de llarg. Criteri 
d'amidament: Unitats instal·lades. 

190,75 CENT  NORANTA EUROS AMB 
SETANTA-CINC CÈNTIMS 

5.11 ml De faixa reflectant en línia contínua de 10 cm 
d'amplada amb pintura acrílica blanca i 
microesferes de vidre. Criteri d'amidament: 
longitud mesurada segons documentació gràfica 
de projecte deduint forats 

0,71 SETANTA-U CÈNTIMS 

5.12 ml De faixa reflectant en línia contínua de 40 cm 
d'amplada amb pintura acrílica blanca i 
microesferes de vidre. Criteri d'amidament: 
longitud mesurada segons documentació gràfica 
de projecte deduint forats 

3,67 TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET 
CÈNTIMS 

5.13 m² De marques superficials reflectants, segons 
especificacions del projecte. Criteri d'amidament: 
superfície mesurada segons documentació gràfica 
de projecte 

12,44 DOTZE EUROS AMB QUARANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

    6 CONTROL DE QUALITAT         

    6.1 Fons d'excavació         

6.1.1 ut Geotècnia. Assaig de compactació. Próctor 
Modificat. UNE 103.501:1994. 

60,50 SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS 

6.1.2 ut Densitat-humitat "in situ" per mètodes nuclears, 
UNE 103900:2013 (mínim 4 determinacions). 

12,50 DOTZE EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS 

    6.2 Formigó         

6.2.1 ut Fabricació d'una sèrie de 4 provetes cúbiques 
de 15 cm d'aresta, amb determinació de 
consistència curat i ruptura a compressió segons 
normatives UNE vigents. Temps màx. espera: 1h 
(màx. 50 Km). 

50,00 CINQUANTA EUROS 

    
6.3 Mescla Bituminosa AC22 base B 
50/70G         

6.3.1 ut Control de temperatures en l'execució de 
paviments de mescles bituminoses en calent. 

2,40 DOS EUROS AMB QUARANTA 
CÈNTIMS 
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6.3.2 ut Fabricació de 3 provetes segons UNE EN 
12697-30 i determinació de la densitat segons 
UNE EN 12697-6. 

64,90 SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB 
NORANTA CÈNTIMS 

6.3.3 ut Mescles bituminoses. Mètodes d'assaig per 
mescles bituminoses en calent. Part 8: 
Determinació del contingut de buits en les 
provetes bituminoses (3 provetes), UNE EN 
12697-8:2003. Part 5: Determinació de la densitat 
màxima, UNE-EN 12697-5. 

63,00 SEIXANTA-TRES EUROS 

6.3.4 ut Mescles bituminoses. Mètodes d'assaig per 
mescles bituminoses en calent. Part 1: Contingut 
de lligam soluble. UNE-EN 12697-1:2012. Part 2: 
Determinació de la granulometria de les 
partícules. UNE-EN 12697-2:2015. 

73,90 SETANTA-TRES EUROS AMB 
NORANTA CÈNTIMS 

    
6.4 Mescla Bituminosa AC16 surf B 
50/70D         

6.4.1 ut Control de temperatures en l'execució de 
paviments de mescles bituminoses en calent. 

2,40 DOS EUROS AMB QUARANTA 
CÈNTIMS 

6.4.2 ut Fabricació de 3 provetes segons UNE EN 
12697-30 i determinació de la densitat segons 
UNE EN 12697-6. 

64,90 SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB 
NORANTA CÈNTIMS 

6.4.3 ut Mescles bituminoses. Mètodes d'assaig per 
mescles bituminoses en calent. Part 8: 
Determinació del contingut de buits en les 
provetes bituminoses (3 provetes), UNE EN 
12697-8:2003. Part 5: Determinació de la densitat 
màxima, UNE-EN 12697-5. 

63,00 SEIXANTA-TRES EUROS 

6.4.4 ut Mescles bituminoses. Mètodes d'assaig per 
mescles bituminoses en calent. Part 1: Contingut 
de lligam soluble. UNE-EN 12697-1:2012. Part 2: 
Determinació de la granulometria de les 
partícules. UNE-EN 12697-2:2015. 

73,90 SETANTA-TRES EUROS AMB 
NORANTA CÈNTIMS 

6.4.5 ut Extracció de testimonis Ø100 mm d'aglomerat 
asfàltic endurit (mínim 4 ut. per desplaçament). 
Segons NLT 314/92. 

51,20 CINQUANTA-U EUROS AMB VINT 
CÈNTIMS 

6.4.6 ut Densitat d'una capa de mescla bituminosa 
procedent de testimonis, NLT 168/90 o UNE-EN 
12697-6. 

21,25 VINT-I-U EUROS AMB VINT-I-CINC 
CÈNTIMS 

6.4.7 ut Reompliment del buit de l'extracció d'un 
testimoni amb aglomerat asfàltic en fred, formigó, 
material granular o morter ràpid (sense retracció o 
expansiu). 

7,60 SET EUROS AMB SEIXANTA 
CÈNTIMS 

    7 SEGURETAT i SALUT         

7.1 pa Partida alçada a justificar, per a les mesures de 
seguretat i salut a implantar a obra d'acord amb el 
pla de Seguretat i Salut aprovat. 

750,00 SET-CENTS CINQUANTA EUROS 
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 1 ENDERROCS i MOVIMENTS DE TERRES     

1.1 m D'extracció de vorada del tipus T3 de 100x14x28 cm i rigola de formigó, amb mitjans 
mecànics i manuals. Inclou neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: Mides teòriques 
de projecte. 

    

    
Mà d'obra 2,90 

  

    
Maquinària 3,18 

  

          
6,08 

1.2 m2 D'enderroc de vorera formada per panot de 30x30x4 cm de pedra de riu, vorada de 
formigó i paviment de base de formigó de 10 cm de mitjans, amb mitjans mecàncis i 
manuals. Inclou neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

    

    
Mà d'obra 4,40 

  

    
Maquinària 4,83 

  

          
9,23 

1.3 m2 D'extracció de paviments de formigó en massa,amb compressor fins a un gruix de 15 
cm. Inclou neteja i retirada de runes.  Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat.     

    
Mà d'obra 4,00 

  

    
Maquinària 4,39 

  

          
8,39 

1.4 m2 D'extracció de paviments de macàdam, capa asfàltica i subbase granular, amb 
compressor i retroexcavadora, amb guix mitjà de 5 a 15 cm. S'inclou neteja i retirada de 
runes. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte. 

    

    
Mà d'obra 2,50 

  

    
Maquinària 4,86 

  

          
7,36 

1.5 m3 D'excavació de rases en terrenys durs, a màquina. Criteri d'amidament: Amidament 
mecanitzat, amb un esponjament del terreny del 20%.     

    
Mà d'obra 2,00 

  

    
Maquinària 6,13 

  

          
8,13 

1.6 m2 De repàs i piconat superficial de caixa de paviment, a màquina, i un grau de compactació 
del 95 %, del  Proctor modificat. Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat.     

    
Mà d'obra 0,18 

  

    
Maquinària 0,43 

  

          
0,61 

1.7 m3 D'excavació a cel obert en terrenys durs, a màquina. Criteri d'amidament: Amidament 
mecanitzat, amb un esponjament del terreny del 20%.     

    
Mà d'obra 0,80 

  

    
Maquinària 4,85 

  

          
5,65 
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1.8 m3 D'estesa de sorra en rases enllumenat públic, amb mitjans manuals i mecànics, d'un 
gruix de 20 cm. Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte.     

    
Mà d'obra 2,00 

  

    
Maquinària 4,09 

  

    
Materials 33,77 

  

          
39,86 

1.9 m3 D'estesa i piconat de tot-u artificial en rases, a màquina, per  capes, i un grau de 
compactació del 95 %, del Proctor modificat. Criteri d'amidament: Mides teòriques de 
projecte. 

    

    
Mà d'obra 0,40 

  

    
Maquinària 4,68 

  

    
Materials 18,00 

  

          
23,08 

1.10 ut Desmuntatge de pilones existents, model hospitalet inox, fixes i extraïbles de FDB, amb 
mitajns manuals i mecànics, amb acopi i emmagatzematge per una posterior reinstal·lació. 
Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

    

    
Mà d'obra 4,00 

  

    
Maquinària 4,39 

  

          
8,39 

1.11 ut Desmuntatge de senyals de trànsit, orientatives amb el corresponent suport 
vertical/horitzontal ancorades a la vialitat o a les façanes dels diferents edificis, mobiliari urbà 
(bancs i papereres) amb mitajns manuals i mecànics, amb acopi i emmagatzematge per una 
posterior reinstal·lació. Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

    

    
Mà d'obra 5,00 

  

    
Maquinària 5,49 

  

          
10,49 

1.12 m3 De càrrega i transport de runes amb camió, carregat a màquina, amb un recorregut 
màxim de 10 km. Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte.     

    
Mà d'obra 0,02 

  

    
Maquinària 5,68 

  

          
5,70 

1.13 t Taxa per abocament en dipòsit controlat, de runes. Criteri d'amidament: Mides teòriques de 
projecte.     

    
Sense descomposició 7,20 

  

          
7,20 

1.14 m3 De càrrega i transport de terres amb camió, carregat a màquina, a un recorregut màxim 
de 10 km. Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte.     

    
Mà d'obra 0,02 

  

    
Maquinària 4,23 

  

    

  

 

 

    

4,25 
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1.15 t Taxa per abocament en dipòsit controlat, de terres per camió mitjà de 6 m3 de caixa. Criteri 
d'amidament: Mides teòriques de projecte.     

    
Sense descomposició 1,25 

  

          
1,25 

  2 PAVIMENTS     

2.1 m2 De paviment de formigó per armar, de ciment Portland HA-25-B-20-IIa., de 15 cm. de 
gruix i amb acabat reglejat. Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat.     

    
Mà d'obra 3,49 

  

    
Materials 11,20 

  

          
14,69 

2.2 m2 Paviment de formigó amb additiu per armar HA-25/B/20IIa, per a paviment continu, de 15 
cm de gruix, escampat des de camió, amb acabat texturat de pedra de riu raspallada (igual 
que l'existent) i compactació amb martell vibrant. Criteri d'amidament: Amidament 
mecanitzat. 

    

    
Mà d'obra 4,24 

  

    
Maquinària 1,82 

  

    
Materials 11,55 

  

    
Mitjans auxiliars 0,06 

  

          
17,67 

2.3 m2 Subministrament i col·locació de malla d'acer corrugat C-98, B 500 T, de 15x15 cm. de 
quadrícula i 8 mm. de diàmetre. Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat.     

    
Mà d'obra 0,41 

  

    
Materials 1,73 

  

          
2,14 

2.4 m2 Subministrament i col·locació de llosa de formigó, col·locada a trencajunts, de 60x40x5 
cm., de la casa BREINCO, model VULCANO, color Ceniza o Arena, aferrat amb morter M-
7,5a (1:4), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i rejuntat amb sorra fina, amb 
escombrat de la superfície. Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat i descomptant els 
forats més grans o iguals d'un metre quadrat. 

    

    
Mà d'obra 18,25 

  

    
Maquinària 0,16 

  

    
Materials 20,96 

  

          
39,37 

2.5 m2 De subministrament i col·locació de paviment de panot de formigó de pedra de riu 
raspallat de 30x30x4 cm, a truc i amb morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a). Criteri 
d'amidament: Amidament mecanitzat. 

    

    
Mà d'obra 6,65 

  

    
Maquinària 0,11 

  

    
Materials 14,24 

  

    

  

 

 

  

 
  

21,00 
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2.6 m2 De subministrament i col·locació de paviment de panot de formigó ratllat de 20x20x4 cm, 
a truc i amb morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a). Criteri d'amidament: Amidament 
mecanitzat. 

    

    
Mà d'obra 6,65 

  

    
Maquinària 0,11 

  

    
Materials 14,79 

  

          
21,55 

2.7 m Subministrament i col·locació de vorada de formigó, de 50x25x13 cm., de la casa 
BREINCO, model tr13, color Ceniza o Arena, aferrat amb morter M-7,5a (1:4), elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 l i rejuntat amb sorra fina, amb escombrat de la superfície, 
inclós llit de formigó. Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat. 

    

    
Mà d'obra 12,45 

  

    
Maquinària 0,05 

  

    
Materials 14,99 

  

          
27,49 

2.8 m Subministrament i col·locació de vorada de formigó, de 50x37x25 cm. i/o 50x25x13 cm, de 
la casa BREINCO, model tr37, de color gris, aferrat amb morter M-7,5a (1:4), elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 l i rejuntat amb sorra fina, amb escombrat de la superfície, 
inclòs llit de formigó. Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat. 

    

    
Mà d'obra 8,70 

  

    
Maquinària 0,11 

  

    
Materials 26,33 

  

          
35,14 

2.9 m De subministrament i col·locació de rigola de formigó feta in situ, de 20 cm d'amplada, 
amb formigó tipus HM-20/B/20/I. Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat.     

    
Mà d'obra 6,97 

  

    
Materials 7,15 

  

          
14,12 

2.10 m Subministrament i col·locació de rampa de formigó, de 20x120x18/31 cm., de la casa 
BREINCO, model v13, color Ceniza o Arena, gris aferrat amb morter M-7,5a (1:4), elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 l i rejuntat amb sorra fina, amb escombrat de la superfície, 
inclòs llit de formigó. Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat. 

    

    
Mà d'obra 6,45 

  

    
Maquinària 0,05 

  

    
Materials 101,32 

  

          
107,82 

2.11 m Ml. Subministrament i col·locació de vorada de formigó prefabricat de 100 x 17 x 28 cm., 
tipus T3, de la casa BREINCO, aferrada amb morter M-40 a, inclús llit de formigó. Criteri 
d'amidament: Amidament mecanitzat. 

    

    
Mà d'obra 9,45 

  

    
Maquinària 0,05 

  

    
Materials 11,58 

  

          
21,08 
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2.12 u Escossell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 
112x20x8 cm de color gris, amb un cantell rom, rejuntades amb morter de ciment 1:4, 
elaborat a l'obra en formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I. 
Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

    

    
Mà d'obra 12,35 

  

    
Maquinària 0,01 

  

    
Materials 22,53 

  

          
34,89 

2.13 m Subministrament i col·locació de cuneta de formigó, de 50x30x13 cm., de la casa 
BREINCO, model R4, color Ceniza o Arena, aferrat amb morter M-7,5a (1:4), elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 l i rejuntat amb sorra fina, amb escombrat de la superfície. 
Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat. 

    

    
Mà d'obra 6,95 

  

    
Maquinària 0,16 

  

    
Materials 18,47 

  

          
25,58 

2.14 m2 De subministrament i col·locació de reg asfàltic d'adherència d'1 Kg/m². Criteri 
d'amidament: amidament mecanitzat.     

    
Mà d'obra 0,21 

  

    
Maquinària 0,34 

  

    
Materials 0,26 

  

          
0,81 

2.15 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb 
betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, 
estesa i compactada. Criteri d'amidament: amidament mecanitzat. 

    

    
Mà d'obra 1,74 

  

    
Maquinària 2,08 

  

    
Materials 48,35 

  

    
Mitjans auxiliars 0,03 

  

          
52,20 

2.16 m² De subministrament i col·locació de reg asfàltic d'imprimació d'1.5 Kg/m². Criteri 
d'amidament: amidament mecanitzat.     

    
Mà d'obra 0,21 

  

    
Maquinària 0,34 

  

    
Materials 0,39 

  

    

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

0,94 
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2.17 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum 
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, 
estesa i compactada. Criteri d'amidament: amidament mecanitzat. 

    

    
Mà d'obra 1,74 

  

    
Maquinària 2,08 

  

    
Materials 50,35 

  

    
Mitjans auxiliars 0,03 

  

          
54,20 

2.18 ut Subministrament i col·locació d'escossell de ferro corten de dimensions 1000x1000x200 i 
10 mm de gruix, aferrat amb morter de ciment pòrtland M-7,5a.     

    
Mà d'obra 4,10 

  

    
Materials 82,65 

  

          
86,75 

2.19 ut Aixecament de tapes de fosa dels diferents serveis, 10x10 cm, 20x20 cm, 30x30 cm, 
40x40 cm, 50x50 cm, diàmetre 50 cm, diàmetre 60 cm     

    
Mà d'obra 25,96 

  

    
Maquinària 0,04 

  

    
Materials 9,17 

  

    
Per arrodoniment 0,01 

  

          
35,18 

2.20 m³ De sabata correguda i aïllada de formigó del tipus HA-25/B/20/IIa de ciment pòrtland, 
armada amb barres d'acer ferrallat tipus B-500SD amb una quantia de 25 Kg/m³. Criteri 
d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

    

    
Mà d'obra 9,01 

  

    
Materials 91,35 

  

    
Per arrodoniment 0,04 

  

          
100,40 

2.21 m² De mur de 30 cm de gruix per anar vist, de formigó tipus HA-25/B/20/IIa, armat amb 
barres d'acer corrugat tipus B-500SD amb una quantia de 12 kg/m² (40 kg/m³), encofrat a 
dues cares amb planxes metàl·liques i amb els cantells superiors matats. Tenyit amb òxid de 
ferro per les dues cares vistes. S'inclou la feina d'encofrar i desencofrar. Criteri d'amidament: 
Mides teòriques de projecte. 

    

    
Mà d'obra 49,41 

  

    
Materials 40,51 

  

    
Per arrodoniment 0,03 

  

          
89,95 

2.22 m³ D'estesa i piconat de sauló, a màquina, per capes de 25 cm de gruix, i un grau de 
compactació del 95 % del proctor normal. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil 
compactat segons documentació gràfica de projecte 

    

    
Maquinària 8,28 

  

    
Materials 29,50 

  

          
37,78 
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  3 AIGÜES PUVIALS     

3.1 m Ml. Subministrament i col·locació de tub de Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal 
de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica 
amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa sobre llit i costats de formigó. 
Inclou connexió a xarxa de pluvial existent. Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

    

    
Mà d'obra 15,38 

  

    
Materials 17,34 

  

          
32,72 

3.2 ut Desplaçament d'imbornals existents a nova ubicació del vial i construcció de nous. Inclou 
la construcció de l'embornal de 75x40x85 cm. amb maó perforat de 10x14x29 cm. aferrat 
amb morter M-5a, amb acabament interior lliscat, sobre base de formigó, la connexió a la 
xarxa de pluvials existent, amb l'excavació i terraplenat de la rasa i la col·locació i formigonat 
del tub de PVC de diàmetre 200 mm. Inclou marc i reixa de fundició amb forma de "V" de 
fundiciones olotenses o similar les del carrer Juli Garreta i Passatge X. Montsalvatge i 
normals les del carrer Bòbila de 70x36,5x4 cm, de resistència totes elles D400. Criteri 
d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

    

    
Mà d'obra 84,21 

  

    
Maquinària 6,06 

  

    
Materials 107,81 

  

          
198,08 

3.3 m Desplaçament de reixes corregudes de fosa de 30 a 50 cm d'amplada a nova ubicació del 
vial. Inclou la construcció de la caixa de la reixa de profunditat mitjana de 80 cm, amb maó 
perforat de 10x14x29 cm. aferrat amb morter M-5a, amb acabament interior lliscat, sobre 
base de formigó, la connexió a la xarxa de pluvials existent, amb l'excavació i terraplenat de 
la rasa i la col·locació i formigonat del tub de PVC de diàmetre 200 mm. Es reutilitzen les 
reixes de fosa existent. Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

    

    
Mà d'obra 64,25 

  

    
Maquinària 7,71 

  

    
Materials 52,61 

  

          
124,57 

  4 ENLLUMENAT PÚBLIC     

4.1 pa Desmuntatge d'instal·lació existent, pals, tubs de conversió aèria-subterranea, columnes 
de 8 metres d'alçada (4), lluminàries simples (2), lluminàries dobles (2), focus de façana del 
centre cívic (1), braços de façana amb lluminàries (5), focus de façana edifici Victòria (3), 
cablejat grapat a façana i retirada de material amb acopi al magatzem municipal. Inclou la 
reparació i segellat dels forats dels anclatges de façana dels braços i focus dels diferents 
edificis. Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

    

    
Sense descomposició 655,65 

  

          
655,65 

4.2 pa Localització de la línea soterrada d'enllumenat públic existent amb mitjans manuals i 
mecànics i el corresponent desplaçament a la nova localització dels punts de llum. Inclou 
tots els mitjans auxiliars i petit material per deixar la partida acabada. Criteri d'Amidament: 
mides teòriques de projecte. 

    

    
Sense descomposició 145,25 

  

    

  

 

 

    

145,25 
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4.3 pa Desmuntatge de cablejat aeri de l'enllumenat públic, que va des de la façana de l'edifici 
Victoria a la façana del Centre Cívic, deixant una presa de corrent estanca a la façana del 
Centre Cívic. Inclou tots els mitjans auxiliars i petit material per deixar la partida acabada. 
Criteri d'Amidament: mides teòriques de projecte. 

    

    
Mà d'obra 20,50 

  

    
Maquinària 24,00 

  

    
Materials 50,00 

  

          
94,50 

4.4 m Subministrament i col·locació de tub flexible corrugat polietilè d'alta densitat de doble paret 
tipus Decaplast R, de 63 mm. de diàmetre exterior i muntat com a canalització soterrada. 
Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

    

    
Mà d'obra 0,82 

  

    
Materials 2,97 

  

          
3,79 

4.5 ut Construcció d'arqueta de pas o registre de 40x40x55 cm. amb maó perforat de 10x14x29 
cm. aferrat amb morter M-5a, amb acabament interior lliscat, sobre base de formigó, inclús 
marc i tapa de fosa. Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

    

    
Mà d'obra 43,30 

  

    
Maquinària 0,05 

  

    
Materials 42,66 

  

          
86,01 

4.6 ut Subministrament i col·locació de columna troncocònica d'acer laminat S-235-JR i 
galvanitzat, tipus TRONCOCÓNICA de Novatilu o similar pintada amb acabat negre mate, 
de 4 m. d'alçària, sobre dau de formigó. Inclou base, cargols, perns, plantilles, i tot el petit 
material per deixar la partida acabada i connectada. Criteri d'Amidament: Unitats totalment 
instal·lades. 

    

    
Mà d'obra 13,33 

  

    
Maquinària 60,00 

  

    
Materials 225,75 

  

          
299,08 

4.7 ut Subministrament i col·locació de Braç mural d'acer laminat S-235-JR i galvanitzat, tipus 
ABRZ109 de Novatilu o similar pintada amb acabat negre mate, de 600 mm de vol. Inclou 
tub metàl·lic galvanitzat de diàmetre 50 mm de 3 metres d'alçada per a la conversió aèria-
subterrània, els Anclatges, cargols, perns, plantilles i tot el petit material per deixar la partida 
acabada i connectada. Criteri d'Amidament: Unitats totalment instal·lades. 

    

    
Mà d'obra 8,20 

  

    
Maquinària 60,00 

  

    
Materials 130,23 

  

          
198,43 

4.8 m Subministrament i col·locació de conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2. Criteri 
d'amidament: Mides teòriques de projecte.     

    
Mà d'obra 1,64 

  

    
Materials 5,20 

  

          
6,84 
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4.9 ut Subministrament i col·locació de piqueta de connexió a terra de 14.6 mm. de diàmetre i 
1500 mm. de llargària, clavada a terra. Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte.     

    
Mà d'obra 4,10 

  

    
Materials 36,10 

  

          
40,20 

4.10 m Subministrament i col·locació de conductor de coure tripolar de 3x6 mm2., segons UNE 
VV 0.6/1 KV. Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte.     

    
Mà d'obra 2,05 

  

    
Materials 3,60 

  

          
5,65 

4.11 ut Subministrament i col·locació de llumenera per exteriors, tipus SIENA de Novatilu o 
similar, simètrica / asimètrica, amb òptica i equip de doble nivell, LED 60 W, muntada sobre 
columna o braç de façana. Inclou la caixa de fusibles i tot el el petit material per deixar la 
partida acabada, connectada i la posta en marxa. Criteri d'Amidament: Unitats totalment 
instal·lades. 

    

    
Mà d'obra 20,50 

  

    
Materials 429,26 

  

          
449,76 

  5 JARDINERIA, MOBILIARI URBÀ i SENYALITZACIÓ     

5.1 ut Excavació de clot de plantació d'90x90x90 cm., a màquina. Criteri d'amidament: Mides 
teòriques de projecte.     

    
Maquinària 7,59 

  

          
7,59 

5.2 m3 Subministrament i incorporació de terra vegetal, a màquina. Criteri d'amidament: Mides 
teòriques de projecte.     

    
Mà d'obra 0,23 

  

    
Maquinària 3,34 

  

    
Materials 44,70 

  

          
48,27 

5.3 ut Subministrament i plantació de Morera (Morus Alba) de 16 a 18 cm de perímetre de tronc. 
Criteri d'amidament: Unitats totalment plantades.     

    
Mà d'obra 12,70 

  

    
Materials 39,10 

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

    

51,80 
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5.4 ut Subministre i instal·lació de pilona fixe cilíndrica de diàmetre 95 mm, metàl·lica de 1000 
mm cm d'alçada, d'acer zincat amb anell superior d'acer inoxidable, de color negre forja, 
amb mitajns manuals i mecànics. Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

    

    
Mà d'obra 9,06 

  

    
Maquinària 4,56 

  

    
Materials 17,61 

  

    
Per arrodoniment 0,01 

  

          
31,24 

5.5 ut Subministre i instal·lació de pilona extraïble cilíndrica de diàmetre 95 mm, metàl·lica de 
1000 mm cm d'alçada, d'acer zincat amb anell superior d'acer inoxidable, de color negre 
forja, amb mitajns manuals i mecànics. Inclou joc de claus. Criteri d'amidament: Unitats 
instal·lades. 

    

    
Mà d'obra 9,06 

  

    
Maquinària 4,56 

  

    
Materials 71,61 

  

    
Per arrodoniment 0,01 

  

          
85,24 

5.6 ut Instal·lació de senyals de carrer, orientatives i trànsit amb els corresponents suports 
verticals acopiats i emmagatzemats, amb mitjans manuals i mecànics. Criteri d'amidament: 
Unitats instal·lades. 

    

    
Mà d'obra 4,49 

  

    
Maquinària 2,14 

  

    
Materials 5,71 

  

          
12,34 

5.7 ut De subministrament i fixació de placa reflectora circular, octogonal, rectangular o 
triangular d'alumini de 60 cm de diàmetre o costat, antireflectant, amb el corresponent suport 
d'alumini de diàmetre 60 mm i 3,5 metres de llarg. Criteri d'amidament: unitat mesurada 
segons documentació gràfica de projecte 

    

    
Mà d'obra 9,06 

  

    
Maquinària 4,56 

  

    
Materials 54,16 

  

    
Per arrodoniment 0,01 

  

          
67,79 

5.8 ut Subministre i instal·lació de Banc, de la casa NOVATILU model BCN21, o similar, de 180 
cm de llargada, format per 6 taulons de fusta tropical, amb peus de fundició i tornilleria d'acer 
inoxidable. Peus amb una capa d'imprimació epoxi i pintura de polièster en pols de color gris 
martelé i la fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida e hidròfuga. Inclou la 
instal·lació amb mitajns manuals i mecànics i la tornilleria M10 per anar fixada al terra. Criteri 
d'amidament: Unitats instal·lades. 

    

    
Mà d'obra 6,15 

  

    
Maquinària 3,29 

  

    
Materials 146,75 

  

          
156,19 
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5.9 ut Subministre i instal·lació de paperera de 60 litres de capacitat, de la casa NOVATILU 
model Barcelona, o similar, de forma circular i diàmetre 540 mm i 885 mm d'alçada.     

    
Mà d'obra 3,69 

  

    
Maquinària 1,98 

  

    
Materials 33,85 

  

          
39,52 

5.10 ut Subministre i instal·lació d'aparca bicicletes, de la marca ESCOFET, model DAE Bicipoda 
70/91, de xapa d'acer galvanitzat en calent per immersió, de 5 mm de gruix de cos i 8 mm la 
base, amb una alçada de 850 mm i anclats amb 4 perns d'acer zincat DIN 602 M-8, de 100 
mm de llarg. Criteri d'amidament: Unitats instal·lades. 

    

    
Mà d'obra 10,25 

  

    
Materials 180,50 

  

          
190,75 

5.11 ml De faixa reflectant en línia contínua de 10 cm d'amplada amb pintura acrílica blanca i 
microesferes de vidre. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica 
de projecte deduint forats 

    

    
Mà d'obra 0,12 

  

    
Maquinària 0,14 

  

    
Materials 0,45 

  

          
0,71 

5.12 ml De faixa reflectant en línia contínua de 40 cm d'amplada amb pintura acrílica blanca i 
microesferes de vidre. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica 
de projecte deduint forats 

    

    
Mà d'obra 0,58 

  

    
Maquinària 0,37 

  

    
Materials 2,72 

  

          
3,67 

5.13 m² De marques superficials reflectants, segons especificacions del projecte. Criteri 
d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte     

    
Mà d'obra 2,89 

  

    
Maquinària 2,31 

  

    
Materials 7,24 

  

          
12,44 

  6 CONTROL DE QUALITAT     

  6.1 Fons d'excavació     

6.1.1 ut Geotècnia. Assaig de compactació. Próctor Modificat. UNE 103.501:1994. 
    

    
Sense descomposició 60,50 

  

    

  

 

 

    

60,50 



Serveis Tècnics Municipals  

PROJECTE TÈCNIC DE REURBANITZACIÓ  70 de 167 
Carrer Juli Garreta (SANT JULIÀ DE RAMIS) 
 

        Import 

Nº Designació     

        
Parcial Total 

        
(Euros) (Euros) 

6.1.2 ut Densitat-humitat "in situ" per mètodes nuclears, UNE 103900:2013 (mínim 4 
determinacions).     

    
Sense descomposició 12,50 

  

          
12,50 

  6.2 Formigó     

6.2.1 ut Fabricació d'una sèrie de 4 provetes cúbiques de 15 cm d'aresta, amb determinació de 
consistència curat i ruptura a compressió segons normatives UNE vigents. Temps màx. 
espera: 1h (màx. 50 Km). 

    

    
Sense descomposició 50,00 

  

          
50,00 

  6.3 Mescla Bituminosa AC22 base B 50/70G     

6.3.1 ut Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent. 
    

    
Sense descomposició 2,40 

  

          
2,40 

6.3.2 ut Fabricació de 3 provetes segons UNE EN 12697-30 i determinació de la densitat segons 
UNE EN 12697-6.     

    
Sense descomposició 64,90 

  

          
64,90 

6.3.3 ut Mescles bituminoses. Mètodes d'assaig per mescles bituminoses en calent. Part 8: 
Determinació del contingut de buits en les provetes bituminoses (3 provetes), UNE EN 
12697-8:2003. Part 5: Determinació de la densitat màxima, UNE-EN 12697-5. 

    

    
Sense descomposició 63,00 

  

          
63,00 

6.3.4 ut Mescles bituminoses. Mètodes d'assaig per mescles bituminoses en calent. Part 1: 
Contingut de lligam soluble. UNE-EN 12697-1:2012. Part 2: Determinació de la 
granulometria de les partícules. UNE-EN 12697-2:2015. 

    

    
Sense descomposició 73,90 

  

          
73,90 

  6.4 Mescla Bituminosa AC16 surf B 50/70D     

6.4.1 ut Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent. 
    

    
Sense descomposició 2,40 

  

          
2,40 

6.4.2 ut Fabricació de 3 provetes segons UNE EN 12697-30 i determinació de la densitat segons 
UNE EN 12697-6.     

    
Sense descomposició 64,90 

  

          
64,90 

6.4.3 ut Mescles bituminoses. Mètodes d'assaig per mescles bituminoses en calent. Part 8: 
Determinació del contingut de buits en les provetes bituminoses (3 provetes), UNE EN 
12697-8:2003. Part 5: Determinació de la densitat màxima, UNE-EN 12697-5. 

    

    
Sense descomposició 63,00 

  

          
63,00 
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6.4.4 ut Mescles bituminoses. Mètodes d'assaig per mescles bituminoses en calent. Part 1: 
Contingut de lligam soluble. UNE-EN 12697-1:2012. Part 2: Determinació de la 
granulometria de les partícules. UNE-EN 12697-2:2015. 

    

    
Sense descomposició 73,90 

  

          
73,90 

6.4.5 ut Extracció de testimonis Ø100 mm d'aglomerat asfàltic endurit (mínim 4 ut. per 
desplaçament). Segons NLT 314/92.     

    
Sense descomposició 51,20 

  

          
51,20 

6.4.6 ut Densitat d'una capa de mescla bituminosa procedent de testimonis, NLT 168/90 o UNE-
EN 12697-6.     

    
Sense descomposició 21,25 

  

          
21,25 

6.4.7 ut Reompliment del buit de l'extracció d'un testimoni amb aglomerat asfàltic en fred, formigó, 
material granular o morter ràpid (sense retracció o expansiu).     

    
Sense descomposició 7,60 

  

          
7,60 

  7 SEGURETAT i SALUT     

7.1 pa Partida alçada a justificar, per a les mesures de seguretat i salut a implantar a obra 
d'acord amb el pla de Seguretat i Salut aprovat.     

    
Sense descomposició 750,00 

  

          
750,00 
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 1 ENDERROCS i MOVIMENTS DE TERRES 
  

1.1 VORADA m D'extracció de vorada del tipus T3 de 100x14x28 cm i rigola de formigó, 
amb mitjans mecànics i manuals. Inclou neteja i retirada de runes. Criteri 
d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

  

  
10100060 0,145 h MANOBRE 20,000 2,90 

  
20100040 0,145 h COMPRESSOR I 2 MARTELLS 

PNEUMÀTICS 
21,960 3,18 

         
Preu total per m  . 6,08 

1.2 VORERA m2 D'enderroc de vorera formada per panot de 30x30x4 cm de pedra de riu, 
vorada de formigó i paviment de base de formigó de 10 cm de mitjans, 
amb mitjans mecànics i manuals. Inclou neteja i retirada de runes. Criteri 
d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

  

  
10100060 0,220 h MANOBRE 20,000 4,40 

  
20100040 0,220 h COMPRESSOR I 2 MARTELLS 

PNEUMÀTICS 
21,960 4,83 

          
Preu total per m2  . 9,23 

1.3 021200010 m2 D'extracció de paviments de formigó en massa,amb compressor fins a un 
gruix de 15 cm. Inclou neteja i retirada de runes.  Criteri d'amidament: 
Amidament mecanitzat. 

  

  
10100060 0,200 h MANOBRE 20,000 4,00 

  
20100040 0,200 h COMPRESSOR I 2 MARTELLS 

PNEUMÀTICS 
21,960 4,39 

          
Preu total per m2  . 8,39 

1.4 1EAPxx0090 m2 D'extracció de paviments de macàdam, capa asfàltica i subbase granular, 
amb compressor i retroexcavadora, amb guix mitjà de 5 a 15 cm. S'inclou 
neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: superfície mesurada 
segons documentació gràfica de projecte. 

  

  
10100060 0,125 h MANOBRE 20,000 2,50 

  
20100040 0,035 h COMPRESSOR I 2 MARTELLS 

PNEUMÀTICS 
21,960 0,77 

  
20100190 0,100 h RETROEXC. SOBRE PNEUMÀTICS 

PETITA 
40,850 4,09 

          
Preu total per m2  . 7,36 

1.5 040400170b m3 D'excavació de rases en terrenys durs, a màquina. Criteri d'amidament: 
Amidament mecanitzat, amb un esponjament del terreny del 20%.   

  
10100060 0,100 h MANOBRE 20,000 2,00 

  
20100190 0,150 h RETROEXC. SOBRE PNEUMÀTICS 

PETITA 
40,850 6,13 

          
Preu total per m3  . 8,13 

1.6 041200020 m2 De repàs i piconat superficial de caixa de paviment, a màquina, i un grau 
de compactació del 95 %, del  Proctor modificat. Criteri d'amidament: 
Amidament mecanitzat. 

  

  
10100060 0,009 h MANOBRE 20,000 0,18 

  
20100210 0,009 h PICONADORA ESTÀTICA 47,460 0,43 

          
Preu total per m2  . 0,61 
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1.7 040300050 m3 D'excavació a cel obert en terrenys durs, a màquina. Criteri d'amidament: 
Amidament mecanitzat, amb un esponjament del terreny del 20%.   

  
10100060 0,040 h MANOBRE 20,000 0,80 

  
20100180 0,050 h PALA EXCAVADORA ERUGUES 

MITJANA 
96,990 4,85 

          
Preu total per m3  . 5,65 

1.8 RASASORRA m3 D'estesa de sorra en rases enllumenat públic, amb mitjans manuals i 
mecànics, d'un gruix de 20 cm. Criteri d'amidament: Mides teòriques de 
projecte. 

  

  
10100060 0,100 h MANOBRE 20,000 2,00 

  
20100190 0,100 h RETROEXC. SOBRE PNEUMÀTICS 

PETITA 
40,850 4,09 

  
30200040 1,025 m3 SORRA GARBELLADA 32,950 33,77 

          
Preu total per m3  . 39,86 

1.9 041100040 m3 D'estesa i piconat de tot-u artificial en rases, a màquina, per  capes, i un 
grau de compactació del 95 %, del Proctor modificat. Criteri d'amidament: 
Mides teòriques de projecte. 

  

  
10100060 0,020 h MANOBRE 20,000 0,40 

  
20100190 0,010 h RETROEXC. SOBRE PNEUMÀTICS 

PETITA 
40,850 0,41 

  
20100210 0,090 h PICONADORA ESTÀTICA 47,460 4,27 

  
30200170 1,000 m3 TOT-Ú-ARTIFICIAL 18,000 18,00 

          
Preu total per m3  . 23,08 

1.10 DESMPIL ut Desmuntatge de pilones existents, model hospitalet inox, fixes i extraïbles 
de FDB, amb mitajns manuals i mecànics, amb acopi i emmagatzematge 
per una posterior reinstal·lació. Criteri d'amidament: Mides teòriques de 
projecte. 

  

  
10100060 0,200 h MANOBRE 20,000 4,00 

  
20100040 0,200 h COMPRESSOR I 2 MARTELLS 

PNEUMÀTICS 
21,960 4,39 

          
Preu total per ut  . 8,39 

1.11 DESMSENY ut Desmuntatge de senyals de trànsit, orientatives amb el corresponent 
suport vertical/horitzontal ancorades a la vialitat o a les façanes dels 
diferents edificis, mobiliari urbà (bancs i papereres) amb mitajns manuals 
i mecànics, amb acopi i emmagatzematge per una posterior reinstal·lació. 
Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

  

  
10100060 0,250 h MANOBRE 20,000 5,00 

  
20100040 0,250 h COMPRESSOR I 2 MARTELLS 

PNEUMÀTICS 
21,960 5,49 

          
Preu total per ut  . 10,49 

1.12 010200070 m3 De càrrega i transport de runes amb camió, carregat a màquina, amb un 
recorregut màxim de 10 km. Criteri d'amidament: Mides teòriques de 
projecte. 

  

  
10100060 0,001 h MANOBRE 20,000 0,02 

  
20100010 0,090 h CAMIÓ MITJA 10 / 12 TN. 42,670 3,84 

  
20100190 0,045 h RETROEXC. SOBRE PNEUMÀTICS 

PETITA 
40,850 1,84 

          
Preu total per m3  . 5,70 
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1.13 010200150 t Taxa per abocament en dipòsit controlat, de runes. Criteri d'amidament: 
Mides teòriques de projecte.   

  
601001 1,000 t TAXA D'ABOCADOR, PER RUNES 7,200 7,20 

          
Preu total per t  . 7,20 

1.14 010100070 m3 De càrrega i transport de terres amb camió, carregat a màquina, a un 
recorregut màxim de 10 km. Criteri d'amidament: Mides teòriques de 
projecte. 

  

  
10100060 0,001 h MANOBRE 20,000 0,02 

  
20100010 0,080 h CAMIÓ MITJA 10 / 12 TN. 42,670 3,41 

  
20100190 0,020 h RETROEXC. SOBRE PNEUMÀTICS 

PETITA 
40,850 0,82 

          
Preu total per m3  . 4,25 

1.15 010100100 t Taxa per abocament en dipòsit controlat, de terres per camió mitjà de 6 
m3 de caixa. Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte.   

  
602001 1,000 t TAXA D'ABOCADOR, PER TERRES 1,253 1,25 

          
Preu total per t  . 1,25 

 

 2 PAVIMENTS 
  

2.1 060200276 m2 De paviment de formigó per armar, de ciment pòrtland HA-25-B-20-IIa., de 
15 cm. de gruix i amb acabat reglejat. Criteri d'amidament: Amidament 
mecanitzat. 

  

  
10100030 0,085 h OFICIAL 1A 21,000 1,79 

  
10100060 0,085 h MANOBRE 20,000 1,70 

  
30300452 0,160 m3 FORMIGÓ / ARMAR HA-25-B-20-IIa 70,000 11,20 

          
Preu total per m2  . 14,69 

2.2 F9G8CTA0 m2 Paviment de formigó amb additiu per armar HA-25/B/20IIa, per a paviment 
continu, de 15 cm de gruix, escampat des de camió, amb acabat texturat 
de pedra de riu raspallada (igual que l'existent) i compactació amb martell 
vibrant. Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat. 

  

  
A012N000 0,100 h Oficial 1a d'obra pública 17,850 1,79 

  
A0140000 0,150 h Manobre 16,310 2,45 

  
B9G8C0A0 0,150 m3 Form.+addit.,p/pav.continu 77,000 11,55 

  
C170D0A0 0,030 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 60,520 1,82 

  
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,240 0,06 

          
Preu total per m2  . 17,67 

2.3 7110000100 m2 Subministrament i col·locació de malla d'acer corrugat C-98, B 500 T, de 
15x15 cm. de quadrícula i 8 mm. de diàmetre. Criteri d'amidament: 
Amidament mecanitzat. 

  

  
10100030 0,010 h OFICIAL 1A 21,000 0,21 

  
10100060 0,010 h MANOBRE 20,000 0,20 

  
MT03MAxx060 1,050 m² MMALLA C-335, 15x15 Ø 8 B 500 T 1,650 1,73 

          
Preu total per m2  . 2,14 
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2.4 PAVLLOSAVUL m2 Subministrament i col·locació de llosa de formigó, col·locada a 
trencajunts, de 60x40x5 cm., de la casa BREINCO, model VULCANO, color 
Ceniza o Arena, aferrat amb morter M-7,5a (1:4), elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l i rejuntat amb sorra fina, amb escombrat de la 
superfície. Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat i descomptant els 
forats més grans o iguals d'un metre quadrat. 

  

  
10100030 0,500 h OFICIAL 1A 21,000 10,50 

  
10100060 0,350 h MANOBRE 20,000 7,00 

  
LLOSAVUL 1,025 m2 LLOSA VULCANO DE 60x40x5 16,150 16,55 

  
990200020 0,030 m3 MORTER DE C.P. , M-7,5a (1:4) 122,280 3,67 

  
30200040 0,050 m3 SORRA GARBELLADA 32,950 1,65 

          
Preu total per m2  . 39,37 

2.5 PANOT30X30 m2 De subministrament i col·locació de paviment de panot de formigó de 
pedra de riu raspallat de 30x30x4 cm, a truc i amb morter de ciment 
pòrtland 1:6 (M-5a). Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat. 

  

  
10100030 0,150 h OFICIAL 1A 21,000 3,15 

  
10100060 0,150 h MANOBRE 20,000 3,00 

  
990200020 0,020 m3 MORTER DE C.P. , M-7,5a (1:4) 122,280 2,45 

  
PAN30X30X4 1,025 m2 PANOT 30x30x4 cm 12,070 12,37 

  
30200040 0,001 m3 SORRA GARBELLADA 32,950 0,03 

          
Preu total per m2  . 21,00 

2.6 PANOTRATLLAT m2 De subministrament i col·locació de paviment de panot de formigó ratllat 
de 20x20x4 cm, a truc i amb morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a). Criteri 
d'amidament: Amidament mecanitzat. 

  

  
10100030 0,150 h OFICIAL 1A 21,000 3,15 

  
10100060 0,150 h MANOBRE 20,000 3,00 

  
990200020 0,020 m3 MORTER DE C.P. , M-7,5a (1:4) 122,280 2,45 

  
PANRAT 1,025 m2 PANOT RATLLAT 20x20x4 cm 12,600 12,92 

  
30200040 0,001 m3 SORRA GARBELLADA 32,950 0,03 

          
Preu total per m2  . 21,55 

2.7 VORADAtr13 m Subministrament i col·locació de vorada de formigó, de 50x25x13 cm., de 
la casa BREINCO, model tr13, color Ceniza o Arena, aferrat amb morter M-
7,5a (1:4), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i rejuntat amb sorra 
fina, amb escombrat de la superfície, inclòs llit de formigó. Criteri 
d'amidament: Amidament mecanitzat. 

  

  
10100030 0,200 h OFICIAL 1A 21,000 4,20 

  
10100060 0,400 h MANOBRE 20,000 8,00 

  
990200020 0,010 m3 MORTER DE C.P. , M-7,5a (1:4) 122,280 1,22 

  
30200040 0,050 m3 SORRA GARBELLADA 32,950 1,65 

  
VORADtr13 1,025 m VORADA DE FORMIGÓ tr13 7,680 7,87 

  
30300550 0,070 m3 FORMIGÓ / MASSA HM-20-B-20-I 65,000 4,55 

          
Preu total per m  . 27,49 
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2.8 VORADtr37 m Subministrament i col·locació de vorada de formigó, de 50x37x25 cm. i/o 
50x25x13 cm, de la casa BREINCO, model tr37, de color gris, aferrat amb 
morter M-7,5a (1:4), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i rejuntat 
amb sorra fina, amb escombrat de la superfície, inclòs llit de formigó. 
Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat. 

  

  
10100030 0,200 h OFICIAL 1A 21,000 4,20 

  
10100060 0,200 h MANOBRE 20,000 4,00 

  
990200020 0,020 m3 MORTER DE C.P. , M-7,5a (1:4) 122,280 2,45 

  
30200040 0,070 m3 SORRA GARBELLADA 32,950 2,31 

  
VORADAtr37 1,025 m VORADA DE FORMIGÓ tr37 15,300 15,68 

  
30300550 0,100 m3 FORMIGÓ / MASSA HM-20-B-20-I 65,000 6,50 

          
Preu total per m  . 35,14 

2.9 4PSVxx0130 m De subministrament i col·locació de rigola de formigó feta in situ, de 20 
cm d'amplada, amb formigó tipus HM-20/B/20/I. Criteri d'amidament: 
Amidament mecanitzat. 

  

  
10100030 0,050 h OFICIAL 1A 21,000 1,05 

  
10100060 0,050 h MANOBRE 20,000 1,00 

  
1FOLEx0010 0,300 m² ENCOFRAT DE LLOSA DE 

FONAMENTACIÓ - PER REVESTIR 
18,570 5,57 

  
30300550 0,100 m3 FORMIGÓ / MASSA HM-20-B-20-I 65,000 6,50 

          
Preu total per m  . 14,12 

2.10 RAMPAV13 m Subministrament i col·locació de rampa de formigó, de 20x120x18/31 cm., 
de la casa BREINCO, model v13, color Ceniza o Arena, gris aferrat amb 
morter M-7,5a (1:4), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i rejuntat 
amb sorra fina, amb escombrat de la superfície, inclòs llit de formigó. 
Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat. 

  

  
10100030 0,200 h OFICIAL 1A 21,000 4,20 

  
10100060 0,100 h MANOBRE 20,000 2,00 

  
990200020 0,010 m3 MORTER DE C.P. , M-7,5a (1:4) 122,280 1,22 

  
30200040 0,050 m3 SORRA GARBELLADA 32,950 1,65 

  
RAMPA 5,000 ut RAMPA V13 19,750 98,75 

          
Preu total per m  . 107,82 

2.11 7150000070 m Ml. Subministrament i col·locació de vorada de formigó prefabricat de 100 
x 17 x 28 cm., tipus T3, de la casa BREINCO, aferrada amb morter M-40 a, 
inclús llit de formigó. Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat. 

  

  
10100030 0,200 h OFICIAL 1A 21,000 4,20 

  
10100060 0,250 h MANOBRE 20,000 5,00 

  
33300670 1,025 ml VORADA FORMIGó PREFABRICAT 

100x17X28 GRIS 
6,120 6,27 

  
990200030 0,010 m3 MORTER DE C.P. M-5a (1:6) 106,490 1,06 

  
30300550 0,070 m3 FORMIGÓ / MASSA HM-20-B-20-I 65,000 4,55 

          
Preu total per m  . 21,08 
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2.12 F9917515 u Escossell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de 
ciment de 112x20x8 cm de color gris, amb un cantell rom, rejuntades amb 
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra en formigonera de 165 l i col·locat 
sobre base de formigó HM-20/P/10/I. Criteri d'amidament: Mides teòriques 
de projecte. 

  

  
10100030 0,300 h OFICIAL 1A 21,000 6,30 

  
10100060 0,300 h MANOBRE 20,000 6,00 

  
30300550 0,070 m3 FORMIGÓ / MASSA HM-20-B-20-I 65,000 4,55 

  
B9912A30 4,000 m PECES DE MORTER DE CIMENT PER A 

ECOSSELLS  100x20x8 cm 
4,450 17,80 

  
990200020 0,002 m3 MORTER DE C.P. , M-7,5a (1:4) 122,280 0,24 

          
Preu total per u  . 34,89 

2.13 CUNETA m Subministrament i col·locació de cuneta de formigó, de 50x30x13 cm., de 
la casa BREINCO, model R4, color Ceniza o Arena, aferrat amb morter M-
7,5a (1:4), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i rejuntat amb sorra 
fina, amb escombrat de la superfície. Criteri d'amidament: Amidament 
mecanitzat. 

  

  
10100030 0,200 h OFICIAL 1A 21,000 4,20 

  
10100060 0,100 h MANOBRE 20,000 2,00 

  
990200020 0,030 m3 MORTER DE C.P. , M-7,5a (1:4) 122,280 3,67 

  
CUNETA1 1,025 m CUNETA R4 DE FORMIGÓ 13,720 14,06 

  
30200040 0,050 m3 SORRA GARBELLADA 32,950 1,65 

          
Preu total per m  . 25,58 

2.14 4PSAxx0040 m2 De subministrament i col·locació de reg asfàltic d'adherència d'1 Kg/m². 
Criteri d'amidament: amidament mecanitzat.   

  
MOAJ01 0,010 h Manobre 21,400 0,21 

  
MQPA02 0,010 h Camió regador de lligant 34,420 0,34 

  
MT02ASxx010 1,000 kg Emulsió asfàltica 0,260 0,26 

          
Preu total per m2  . 0,81 

2.15 F9H11J51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a 
capa base i granulat granític, estesa i compactada. Criteri d'amidament: 
amidament mecanitzat. 

  

  
A012N000 0,019 h Oficial 1a d'obra pública 17,850 0,34 

  
A0140000 0,086 h Manobre 16,310 1,40 

  
B9H11J51 1,000 t Mesc.bit.AC 22 base B 

50/70G,granul.granític 
48,350 48,35 

  
C13350C0 0,012 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 67,390 0,81 

  
C1709B00 0,010 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 53,720 0,54 

  
C170D0A0 0,012 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 60,520 0,73 

  
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,740 0,03 

          
Preu total per t  . 52,20 
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2.16 4PSAxx0030 m² De subministrament i col·locació de reg asfàltic d'imprimació d'1.5 Kg/m². 
Criteri d'amidament: amidament mecanitzat.   

  
MOAJ01 0,010 h Manobre 21,400 0,21 

  
MQPA02 0,010 h Camió regador de lligant 34,420 0,34 

  
MT02ASxx010 1,500 kg Emulsió asfàltica 0,260 0,39 

          
Preu total per m²  . 0,94 

2.17 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a 
capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Criteri 
d'amidament: amidament mecanitzat. 

  

  
A012N000 0,019 h Oficial 1a d'obra pública 17,850 0,34 

  
A0140000 0,086 h Manobre 16,310 1,40 

  
B9H11251 1,000 t Mesc.bit.AC 16 surf B 

50/70D,granul.granític 
50,350 50,35 

  
C13350C0 0,012 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 67,390 0,81 

  
C1709B00 0,010 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 53,720 0,54 

  
C170D0A0 0,012 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 60,520 0,73 

  
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,740 0,03 

          
Preu total per t  . 54,20 

2.18 ESCCORTEN ut Subministrament i col·locació d'escossell de ferro corten de dimensions 
1000x1000x200 i 10 mm de gruix, aferrat amb morter de ciment pòrtland 
M-7,5a. 

  

  
10100030 0,100 h OFICIAL 1A 21,000 2,10 

  
10100060 0,100 h MANOBRE 20,000 2,00 

  
30300550 0,110 m3 FORMIGÓ / MASSA HM-20-B-20-I 65,000 7,15 

  
ESCOSSELL 1,000 ut ESCOSSEL DE CORTEN de 

1000x1000x15 cm. 
75,500 75,50 

          
Preu total per ut  . 86,75 

2.19 AIXECTAP ut Aixecament de tapes de fosa dels diferents serveis, 10x10 cm, 20x20 cm, 
30x30 cm, 40x40 cm, 50x50 cm, diàmetre 50 cm, diàmetre 60 cm   

  
10100030 0,500 h OFICIAL 1A 21,000 10,50 

  
10100060 0,250 h MANOBRE 20,000 5,00 

  
30300550 0,100 m3 FORMIGÓ / MASSA HM-20-B-20-I 65,000 6,50 

  
1TDC2bR050 0,250 m² PARET CERÀM. 15 cm GRUIX - MAÓ 

PERFORAT 29x14x10 / REVESTIR 
52,700 13,18 

          
Preu total per ut  . 35,18 

2.20 2FOSxx0020 m³ De sabata correguda i aïllada de formigó del tipus HA-25/B/20/IIa de 
ciment pòrtland, armada amb barres d'acer ferrallat tipus B-500SD amb 
una quantia de 25 Kg/m³. Criteri d'amidament: Mides teòriques de 
projecte. 

  

  
1FOxxx0130 1,000 m³ FORMIGONAT SAB. AÏLLADES I 

CORREGUDES - HA-25/B/20/IIa 
77,400 77,40 

  
1FOSAB0040 25,000 kg ARMAT SAB. AÏLLADES I CORREGUDES 

- ACER B500SD - FERR. OBRA 
0,920 23,00 

          
Preu total per m³  . 100,40 
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2.21 2ESMxx0010 m² De mur de 30 cm de gruix per anar vist, de formigó tipus HA-25/B/20/IIa, 
armat amb barres d'acer corrugat tipus B-500SD amb una quantia de 12 
kg/m² (40 kg/m³), encofrat a dues cares amb planxes metàl·liques i amb 
els cantells superiors matats. Tenyit amb òxid de ferro per les dues cares 
vistes. S'inclou la feina d'encofrar i desencofrar. Criteri d'amidament: 
Mides teòriques de projecte. 

  

  
1FOCAB0040 12,000 kg ARMAT MURS - ACER B500SD - FERR. 

OBRA 
0,920 11,04 

  
1FOCEx0080 2,000 m² ENCOFRAT MURS - PLANXA 

METÀL·LICA - A 2 CARES PER ANAR 
VIST 

26,060 52,12 

  
1FOCFb0010 0,300 m³ FORMIGONAT MURS HA-25/B/20/IIa - 

CIMENT GRIS 
89,300 26,79 

          
Preu total per m²  . 89,95 

2.22 4ATSxx0030 m³ D'estesa i piconat de sauló, a màquina, per capes de 25 cm de gruix, i un 
grau de compactació del 95 % del proctor normal. Criteri d'amidament: 
volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de 
projecte 

  

  
MQEX01 0,010 h Pala carregadora pneumàtic petita 56,310 0,56 

  
MQCO02 0,130 h Piconadora vibradora autopropulsada 59,350 7,72 

  
MT01xxxx160 1,000 m³ Sauló 29,500 29,50 

          
Preu total per m³  . 37,78 

  3 AIGÜES PUVIALS 
  

3.1 7220000010 m Ml. Subministrament i col·locació de tub de Tub de PVC de 200 mm de 
diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat 
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de 
poliuretà i col·locat al fons de la rasa sobre llit i costats de formigó. Inclou 
connexió a xarxa de pluvial existent. Criteri d'amidament: Mides teòriques 
de projecte. 

  

  
10100030 0,375 h OFICIAL 1A 21,000 7,88 

  
10100060 0,375 h MANOBRE 20,000 7,50 

  
36200980 1,020 ml TUB DE PVC D-200 mm 11,900 12,14 

  
30300550 0,080 m3 FORMIGÓ / MASSA HM-20-B-20-I 65,000 5,20 

          
Preu total per m  . 32,72 
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3.2 IMBORNALS ut Desplaçament d'imbornals existents a nova ubicació del vial i construcció 
de nous. Inclou la construcció de l'embornal de 75x40x85 cm. amb maó 
perforat de 10x14x29 cm. aferrat amb morter M-5a, amb acabament 
interior lliscat, sobre base de formigó, la connexió a la xarxa de pluvials 
existent, amb l'excavació i terraplenat de la rasa i la col·locació i 
formigonat del tub de PVC de diàmetre 200 mm. Inclou marc i reixa de 
fundició amb forma de "V" de fundiciones olotenses o similar les del 
carrer Juli Garreta i Passatge X. Montsalvatge i normals les del carrer 
Bòbila de 70x36,5x4 cm, de resistència totes elles D400. Criteri 
d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

  

  
10100030 2,000 h OFICIAL 1A 21,000 42,00 

  
10100060 2,000 h MANOBRE 20,000 40,00 

  
040400170 0,980 m3 EXC. RASES, T. DURS / MEC. 8,130 7,97 

  
990200030 0,010 m3 MORTER DE C.P. M-5a (1:6) 106,490 1,06 

  
30700060 90,000 ut MAO PERFORAT 10x14x29 0,250 22,50 

  
36202100 1,000 ut MARC I TAPA REGISTRE FOSA 70X30 

D400 
42,350 42,35 

  
36200980 3,000 ml TUB DE PVC D-200 mm 11,900 35,70 

  
30300550 0,100 m3 FORMIGÓ / MASSA HM-20-B-20-I 65,000 6,50 

          
Preu total per ut  . 198,08 

3.3 DESPREIX m Desplaçament de reixes corregudes de fosa de 30 a 50 cm d'amplada a 
nova ubicació del vial. Inclou la construcció de la caixa de la reixa de 
profunditat mitjana de 80 cm, amb maó perforat de 10x14x29 cm. aferrat 
amb morter M-5a, amb acabament interior lliscat, sobre base de formigó, 
la connexió a la xarxa de pluvials existent, amb l'excavació i terraplenat 
de la rasa i la col·locació i formigonat del tub de PVC de diàmetre 200 mm. 
Es reutilitzen les reixes de fosa existent. Criteri d'amidament: Mides 
teòriques de projecte. 

  

  
040400170 1,250 m3 EXC. RASES, T. DURS / MEC. 8,130 10,16 

  
10100030 1,500 h OFICIAL 1A 21,000 31,50 

  
10100060 1,500 h MANOBRE 20,000 30,00 

  
990200030 0,010 m3 MORTER DE C.P. M-5a (1:6) 106,490 1,06 

  
30700060 110,000 ut MAO PERFORAT 10x14x29 0,250 27,50 

  
36200980 1,500 ml TUB DE PVC D-200 mm 11,900 17,85 

  
30300550 0,100 m3 FORMIGÓ / MASSA HM-20-B-20-I 65,000 6,50 

          
Preu total per m  . 124,57 

 4 ENLLUMENAT PÚBLIC 
  

4.1 DESMUNT pa Desmuntatge d'instal·lació existent, pals, tubs de conversió aèria-
subterranea, columnes de 8 metres d'alçada (4), lluminàries simples (2), 
lluminàries dobles (2), focus de façana del centre cívic (1), braços de 
façana amb lluminàries (5), focus de façana edifici Victòria (3), cablejat 
grapat a façana i retirada de material amb acopi al magatzem municipal. 
Inclou la reparació i segellat dels forats dels anclatges de façana dels 
braços i focus dels diferents edificis. Criteri d'amidament: Mides teòriques 
de projecte. 

  

          
Sense descomposició 

    
655,650 

          
Preu total arrodonit per pa  . 655,65 



Serveis Tècnics Municipals  

PROJECTE TÈCNIC DE REURBANITZACIÓ  81 de 167 
Carrer Juli Garreta (SANT JULIÀ DE RAMIS) 
 

Annex de justificació de preus 

                  

Nº Codi Ut Descripció Total 

4.2 LOCLINEA pa Localització de la línea soterrada d'enllumenat públic existent amb mitjans 
manuals i mecànics i el corresponent desplaçament a la nova localització 
dels punts de llum. Inclou tots els mitjans auxiliars i petit material per 
deixar la partida acabada. Criteri d'Amidament: mides teòriques de 
projecte. 

  

          
Sense descomposició 

    
145,250 

          
Preu total arrodonit per pa  . 145,25 

4.3 ANULCABLE pa Desmuntatge de cablejat aeri de l'enllumenat públic, que va des de la 
façana de l'edifici Victoria a la façana del Centre Cívic, deixant una presa 
de corrent estanca a la façana del Centre Cívic. Inclou tots els mitjans 
auxiliars i petit material per deixar la partida acabada. Criteri 
d'Amidament: mides teòriques de projecte. 

  

  
10100240 0,500 h OFICIAL 1A. INSTAL.LADOR 21,000 10,50 

  
10100250 0,500 h AJUDANT D'INSTAL.LADOR 20,000 10,00 

  
20100510 0,500 h CAMIÓ GRUA 48,000 24,00 

  
39907070 1,000 ut P.P. ACCESSORIS 50,000 50,00 

          
Preu total arrodonit per pa  . 94,50 

4.4 7230000460 m Subministrament i col·locació de tub flexible corrugat polietilè d'alta 
densitat de doble paret tipus Decaplast R, de 63 mm. de diàmetre exterior i 
muntat com a canalització soterrada. Criteri d'amidament: Mides teòriques 
de projecte. 

  

  
10100240 0,020 h OFICIAL 1A. INSTAL.LADOR 21,000 0,42 

  
10100250 0,020 h AJUDANT D'INSTAL.LADOR 20,000 0,40 

  
36203610 1,020 ml TUB FLEXIBLE PVC 65 MM 2,910 2,97 

          
Preu total arrodonit per m  . 3,79 

4.5 7220000400 ut Construcció d'arqueta de pas o registre de 40x40x55 cm. amb maó 
perforat de 10x14x29 cm. aferrat amb morter M-5a, amb acabament 
interior lliscat, sobre base de formigó, inclús marc i tapa de fosa. Criteri 
d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

  

  
10100030 1,050 h OFICIAL 1A 21,000 22,05 

  
10100060 1,050 h MANOBRE 20,000 21,00 

  
30300550 0,040 m3 FORMIGÓ / MASSA HM-20-B-20-I 65,000 2,60 

  
990200030 0,010 m3 MORTER DE C.P. M-5a (1:6) 106,490 1,06 

  
36202130 1,000 ut MARC I TAPA REGISTRE FOSA 40X40 30,550 30,55 

  
30700060 35,000 ut MAO PERFORAT 10x14x29 0,250 8,75 

          
Preu total arrodonit per ut  . 86,01 
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4.6 7260100010 ut Subministrament i col·locació de columna troncocònica d'acer laminat S-
235-JR i galvanitzat, tipus TRONCOCÓNICA de Novatilu o similar pintada 
amb acabat negre mate, de 4 m. d'alçària, sobre dau de formigó. Inclou 
base, cargols, perns, plantilles, i tot el petit material per deixar la partida 
acabada i connectada. Criteri d'Amidament: Unitats totalment instal·lades. 

  

  
10100240 0,325 h OFICIAL 1A. INSTAL.LADOR 21,000 6,83 

  
10100250 0,325 h AJUDANT D'INSTAL.LADOR 20,000 6,50 

  
39907000 1,000 ut COLUMNA RECTA GALVANITZADA 4 M 165,000 165,00 

  
39907070 0,825 ut P.P. ACCESSORIS 50,000 41,25 

  
20100510 1,250 h CAMIÓ GRUA 48,000 60,00 

  
30300550 0,300 m3 FORMIGÓ / MASSA HM-20-B-20-I 65,000 19,50 

          
Preu total arrodonit per ut  . 299,08 

4.7 BRFANA ut Subministrament i col·locació de Braç mural d'acer laminat S-235-JR i 
galvanitzat, tipus ABRZ109 de Novatilu o similar pintada amb acabat 
negre mate, de 600 mm de vol. Inclou tub metàl·lic galvanitzat de diàmetre 
50 mm de 3 metres d'alçada per a la conversió aèria-subterrània, els 
Anclatges, cargols, perns, plantilles i tot el petit material per deixar la 
partida acabada i connectada. Criteri d'Amidament: Unitats totalment 
instal·lades. 

  

  
10100240 0,200 h OFICIAL 1A. INSTAL.LADOR 21,000 4,20 

  
10100250 0,200 h AJUDANT D'INSTAL.LADOR 20,000 4,00 

  
BRA 1,000 ut BRAÇ FAÇANA 600 mm 85,000 85,00 

  
39907070 0,700 ut P.P. ACCESSORIS 50,000 35,00 

  
20100510 1,250 h CAMIÓ GRUA 48,000 60,00 

  
TUBGALV 3,100 m TUB D'ACER GALVANITZAT DIÀMETRE 

50 mm 
3,300 10,23 

          
Preu total arrodonit per ut  . 198,43 

4.8 7250200180 m Subministrament i col·locació de conductor de coure nu, unipolar d'1x35 
mm2. Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte.   

  
10100240 0,040 h OFICIAL 1A. INSTAL.LADOR 21,000 0,84 

  
10100250 0,040 h AJUDANT D'INSTAL.LADOR 20,000 0,80 

  
39906170 1,000 ml CONDUCTOR CU NU UNIPOLAR 

1X35MM2 
1,950 1,95 

  
39906400 1,000 ut P.P. ACCESSORIS CONDUCTORS CU 

NU 
3,250 3,25 

          
Preu total arrodonit per m  . 6,84 

4.9 7250500010 ut Subministrament i col·locació de piqueta de connexió a terra de 14.6 mm. 
de diàmetre i 1500 mm. de llargària, clavada a terra. Criteri d'amidament: 
Mides teòriques de projecte. 

  

  
10100240 0,100 h OFICIAL 1A. INSTAL.LADOR 21,000 2,10 

  
10100250 0,100 h AJUDANT D'INSTAL.LADOR 20,000 2,00 

  
39906800 1,000 ut PIQUETA 14.6 MM2 1.50 M. 11,500 11,50 

  
39906850 1,000 ut P.P. ACCESSORIS PIQUETES 24,600 24,60 

          
Preu total arrodonit per ut  . 40,20 
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4.10 COND4X6 m Subministrament i col·locació de conductor de coure tripolar de 3x6 
mm2., segons UNE VV 0.6/1 KV. Criteri d'amidament: Mides teòriques de 
projecte. 

  

  
10100240 0,050 h OFICIAL 1A. INSTAL.LADOR 21,000 1,05 

  
10100250 0,050 h AJUDANT D'INSTAL.LADOR 20,000 1,00 

  
CON4X6 1,000 m CONDUCTOR Cu TETRAPOLAR 4x6 

MM2 
3,600 3,60 

          
Preu total arrodonit per m  . 5,65 

4.11 7260200070 ut Subministrament i col·locació de llumenera per exteriors, tipus SIENA de 
Novatilu o similar, simètrica / asimètrica, amb òptica i equip de doble 
nivell, LED 60 W, muntada sobre columna o braç de façana. Inclou la caixa 
de fusibles i tot el petit material per deixar la partida acabada, connectada 
i la posta en marxa. Criteri d'Amidament: Unitats totalment instal·lades. 

  

  
10100240 0,500 h OFICIAL 1A. INSTAL.LADOR 21,000 10,50 

  
10100250 0,500 h AJUDANT D'INSTAL.LADOR 20,000 10,00 

  
39908060 1,000 ut LLUMENERA LED 60 W simètrica / 

asimètrica 
375,000 375,00 

  
39908160 1,000 ut P.P. ACCESSORIS LLUM. LED 60W 34,960 34,96 

  
39905020 1,000 ut CAIXA DE FUSIBLES CAHORS i PP 

ACCESSOSORIS. 
19,300 19,30 

          
Preu total arrodonit per ut  . 449,76 

5 JARDINERIA, MOBILIARI URBÀ i SENYALITZACIÓ 
  

5.1 7410000020 ut Excavació de clot de plantació d'90x90x90 cm., a màquina. Criteri 
d'amidament: Mides teòriques de projecte.   

  
20100170 0,100 h PALA EXCAVADORA PNEUMàTICS 

GRAN 
75,890 7,59 

          
Preu total arrodonit per ut  . 7,59 

5.2 7410000050 m3 M3. Subministrament i incorporació de terra vegetal, a màquina. Criteri 
d'amidament: Mides teòriques de projecte.   

  
10100300 0,010 h OFICIAL 1A JARDINER 23,430 0,23 

  
30200210 1,100 m3 TERRA VEGETAL 40,640 44,70 

  
20100700 0,050 h MOTOANIVELLADORA PETITA 66,750 3,34 

          
Preu total arrodonit per m3  . 48,27 

5.3 7420000090 ut Subministrament i plantació de Morera (Morus Alba). Criteri d'amidament: 
Unitats totalment plantades.   

  
10100300 0,100 h OFICIAL 1A JARDINER 23,430 2,34 

  
10100310 0,500 h AJUDANT JARDINER 20,710 10,36 

  
39002080 1,000 ut MORERA. 39,100 39,10 

          
Preu total arrodonit per ut  . 51,80 
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5.4 SiCPILONF ut Subministre i instal·lació de pilona fixe cilíndrica de diàmetre 95 mm, 
metàl·lica de 1000 mm cm d'alçada, d'acer zincat amb anell superior 
d'acer inoxidable, de color negre forja, amb mitajns manuals i mecànics. 
Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

  

  
10100030 0,200 h OFICIAL 1A 21,000 4,20 

  
10100060 0,200 h MANOBRE 20,000 4,00 

  
AMOCPxxx030 0,032 m³ Morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a) 113,930 3,65 

  
20100040 0,200 h COMPRESSOR I 2 MARTELLS 

PNEUMÀTICS 
21,960 4,39 

  
PILONAF 1,000 ut PILONA FIXE 15,000 15,00 

          
Preu total arrodonit per ut  . 31,24 

5.5 SiCPILONE ut Subministre i instal·lació de pilona extraïble cilíndrica de diàmetre 95 mm, 
metàl·lica de 1000 mm cm d'alçada, d'acer zincat amb anell superior 
d'acer inoxidable, de color negre forja, amb mitajns manuals i mecànics. 
Inclou joc de claus. Criteri d'amidament: Unitats instal·lades. 

  

  
10100030 0,200 h OFICIAL 1A 21,000 4,20 

  
10100060 0,200 h MANOBRE 20,000 4,00 

  
AMOCPxxx030 0,032 m³ Morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a) 113,930 3,65 

  
20100040 0,200 h COMPRESSOR I 2 MARTELLS 

PNEUMÀTICS 
21,960 4,39 

  
PILONAE 1,000 ut PILONA EXTRAÏBLE 69,000 69,00 

          
Preu total arrodonit per ut  . 85,24 

5.6 REINSTSENY ut Instal·lació de senyals de carrer, orientatives i trànsit amb els 
corresponents suports verticals acopiats i emmagatzemats, amb mitjans 
manuals i mecànics. Criteri d'amidament: Unitats instal·lades. 

  

  
10100030 0,090 h OFICIAL 1A 21,000 1,89 

  
10100060 0,090 h MANOBRE 20,000 1,80 

  
20100040 0,090 h COMPRESSOR I 2 MARTELLS 

PNEUMÀTICS 
21,960 1,98 

  
AMOCPxxx030 0,030 m³ Morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a) 113,930 3,42 

  
30300550 0,050 m3 FORMIGÓ / MASSA HM-20-B-20-I 65,000 3,25 

          
Preu total arrodonit per ut  . 12,34 

5.7 SiCSENYAL ut De subministrament i fixació de placa reflectora circular, octogonal, 
rectangular o triangular d'alumini de 60 cm de diàmetre o costat, 
antireflectant, amb el corresponent suport d'alumini de diàmetre 60 mm i 
3,5 metres de llarg. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons 
documentació gràfica de projecte 

  

  
10100030 0,200 h OFICIAL 1A 21,000 4,20 

  
10100060 0,200 h MANOBRE 20,000 4,00 

  
20100040 0,200 h COMPRESSOR I 2 MARTELLS 

PNEUMÀTICS 
21,960 4,39 

  
AMOCPxxx030 0,032 m³ Morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a) 113,930 3,65 

  
SENYAL 1,000 ut PLACA DE TRÀNSIT+SUPORT 

VERTICAL 
51,550 51,55 

          
Preu total arrodonit per ut  . 67,79 
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5.8 SiCBANC ut Subministre i instal·lació de Banc, de la casa NOVATILU model BCN21, o 
similar, de 180 cm de llargada, format per 6 taulons de fusta tropical, amb 
peus de fundició i tornilleria d'acer inoxidable. Peus amb una capa 
d'imprimació epoxi i pintura de polièster en pols de color gris martelé i la 
fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida e hidròfuga. Inclou la 
instal·lació amb mitajns manuals i mecànics i la tornilleria M10 per anar 
fixada al terra. Criteri d'amidament: Unitats instal·lades. 

  

  
10100030 0,150 h OFICIAL 1A 21,000 3,15 

  
10100060 0,150 h MANOBRE 20,000 3,00 

  
20100040 0,150 h COMPRESSOR I 2 MARTELLS 

PNEUMÀTICS 
21,960 3,29 

  
30300550 0,150 m3 FORMIGÓ / MASSA HM-20-B-20-I 65,000 9,75 

  
BANC6T 1,000 ut BANC DE 6 TAULONS 137,000 137,00 

          
Preu total arrodonit per ut  . 156,19 

5.9 SiCPAPER ut Subministre i instal·lació de paperera de 60 litres de capacitat, de la casa 
NOVATILU model Barcelona, o similar, de forma circular i diàmetre 540 
mm i 885 mm d'alçada. 

  

  
10100030 0,090 h OFICIAL 1A 21,000 1,89 

  
10100060 0,090 h MANOBRE 20,000 1,80 

  
20100040 0,090 h COMPRESSOR I 2 MARTELLS 

PNEUMÀTICS 
21,960 1,98 

  
30300550 0,090 m3 FORMIGÓ / MASSA HM-20-B-20-I 65,000 5,85 

  
PAPERERA54 1,000 ut PAPERERA 60 L 28,000 28,00 

          
Preu total arrodonit per ut  . 39,52 

5.10 APARCABICI ut Subministre i instal·lació d'aparca bicicletes, de la marca ESCOFET, 
model DAE Bicipoda 70/91, de xapa d'acer galvanitzat en calent per 
immersió, de 5 mm de gruix de cos i 8 mm la base, amb una alçada de 850 
mm i anclats amb 4 perns d'acer zincat DIN 602 M-8, de 100 mm de llarg. 
Criteri d'amidament: Unitats instal·lades. 

  

  
10100030 0,250 h OFICIAL 1A 21,000 5,25 

  
10100060 0,250 h MANOBRE 20,000 5,00 

  
BICIPODA 1,000 ut APARCA BICICLETES 180,500 180,50 

          
Preu total arrodonit per ut  . 190,75 

5.11 4PSSHx0020 ml De faixa reflectant en línia contínua de 10 cm d'amplada amb pintura 
acrílica blanca i microesferes de vidre. Criteri d'amidament: longitud 
mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats 

  

  
10100030 0,003 h OFICIAL 1A 21,000 0,06 

  
10100060 0,003 h MANOBRE 20,000 0,06 

  
MQPA05 0,003 h Màquina marca vials 46,170 0,14 

  
MT17Pxxx110 0,050 kg Pintura reflectora per a senyalització 9,050 0,45 

          
Preu total arrodonit per ml  . 0,71 
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5.12 4PSSHx0030 ml De faixa reflectant en línia contínua de 40 cm d'amplada amb pintura 
acrílica blanca i microesferes de vidre. Criteri d'amidament: longitud 
mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats 

  

  
10100030 0,020 h OFICIAL 1A 21,000 0,42 

  
10100060 0,008 h MANOBRE 20,000 0,16 

  
MQPA05 0,008 h Màquina marca vials 46,170 0,37 

  
MT17Pxxx110 0,300 kg Pintura reflectora per a senyalització 9,050 2,72 

          
Preu total arrodonit per ml  . 3,67 

5.13 4PSSHx0040 m² De marques superficials reflectants, segons especificacions del projecte. 
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica 
de projecte 

  

  
10100030 0,090 h OFICIAL 1A 21,000 1,89 

  
10100060 0,050 h MANOBRE 20,000 1,00 

  
MQPA05 0,050 h Màquina marca vials 46,170 2,31 

  
MT17Pxxx110 0,800 kg Pintura reflectora per a senyalització 9,050 7,24 

          
Preu total arrodonit per m²  . 12,44 

 

 6 CONTROL DE QUALITAT 
  

      
6.1 Fons d'excavació 

  

6.1.1 5SOexx0510 ut Geotècnia. Assaig de compactació. Próctor Modificat. UNE 103.501:1994. 
  

          
Sense descomposició 

    
60,500 

          
Preu total arrodonit per ut  . 60,50 

6.1.2 5SOexx0060 ut Densitat-humitat "in situ" per mètodes nuclears, UNE 103900:2013 (mínim 
4 determinacions).   

          
Sense descomposició 

    
12,500 

          
Preu total arrodonit per ut  . 12,50 

      
6.2 Formigó 

  

6.2.1 5FOcxx0020 ut Fabricació d'una sèrie de 4 provetes cúbiques de 15 cm d'aresta, amb 
determinació de consistència curat i ruptura a compressió segons 
normatives UNE vigents. Temps màx. espera: 1h (màx. 50 Km). 

  

          
Sense descomposició 

    
50,000 

          
Preu total arrodonit per ut  . 50,00 

      
6.3 Mescla Bituminosa AC22 base B 50/70G 

  

6.3.1 5PAxxx0760 ut Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles 
bituminoses en calent.   

          
Sense descomposició 

    
2,400 

          
Preu total arrodonit per ut  . 2,40 

6.3.2 5PAxxx0190 ut Fabricació de 3 provetes segons UNE EN 12697-30 i determinació de la 
densitat segons UNE EN 12697-6.   

          
Sense descomposició 

    
64,900 

          
Preu total arrodonit per ut  . 64,90 



Serveis Tècnics Municipals  

PROJECTE TÈCNIC DE REURBANITZACIÓ  87 de 167 
Carrer Juli Garreta (SANT JULIÀ DE RAMIS) 
 

Annex de justificació de preus 

                  

Nº Codi Ut Descripció Total 

6.3.3 5PAxxx0270 ut Mescles bituminoses. Mètodes d'assaig per mescles bituminoses en 
calent. Part 8: Determinació del contingut de buits en les provetes 
bituminoses (3 provetes), UNE EN 12697-8:2003. Part 5: Determinació de 
la densitat màxima, UNE-EN 12697-5. 

  

          
Sense descomposició 

    
63,000 

          
Preu total arrodonit per ut  . 63,00 

6.3.4 5PAxxx0290 ut Mescles bituminoses. Mètodes d'assaig per mescles bituminoses en 
calent. Part 1: Contingut de lligam soluble. UNE-EN 12697-1:2012. Part 2: 
Determinació de la granulometria de les partícules. UNE-EN 12697-2:2015. 

  

          
Sense descomposició 

    
73,900 

          
Preu total arrodonit per ut  . 73,90 

      
6.4 Mescla Bituminosa AC16 surf B 50/70D 

  

6.4.1 5PAxxx0760 ut Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles 
bituminoses en calent.   

          
Sense descomposició 

    
2,400 

          
Preu total arrodonit per ut  . 2,40 

6.4.2 5PAxxx0190 ut Fabricació de 3 provetes segons UNE EN 12697-30 i determinació de la 
densitat segons UNE EN 12697-6.   

          
Sense descomposició 

    
64,900 

          
Preu total arrodonit per ut  . 64,90 

6.4.3 5PAxxx0270 ut Mescles bituminoses. Mètodes d'assaig per mescles bituminoses en 
calent. Part 8: Determinació del contingut de buits en les provetes 
bituminoses (3 provetes), UNE EN 12697-8:2003. Part 5: Determinació de 
la densitat màxima, UNE-EN 12697-5. 

  

          
Sense descomposició 

    
63,000 

          
Preu total arrodonit per ut  . 63,00 

6.4.4 5PAxxx0290 ut Mescles bituminoses. Mètodes d'assaig per mescles bituminoses en 
calent. Part 1: Contingut de lligam soluble. UNE-EN 12697-1:2012. Part 2: 
Determinació de la granulometria de les partícules. UNE-EN 12697-2:2015. 

  

          
Sense descomposició 

    
73,900 

          
Preu total arrodonit per ut  . 73,90 

6.4.5 5PAxxx0360 ut Extracció de testimonis Ø100 mm d'aglomerat asfàltic endurit (mínim 4 ut. 
per desplaçament). Segons NLT 314/92.   

          
Sense descomposició 

    
51,200 

          
Preu total arrodonit per ut  . 51,20 

6.4.6 5PAxxx0240 ut Densitat d'una capa de mescla bituminosa procedent de testimonis, NLT 
168/90 o UNE-EN 12697-6.   

          
Sense descomposició 

    
21,250 

          
Preu total arrodonit per ut  . 21,25 

6.4.7 5PAxxx0440 ut Reompliment del buit de l'extracció d'un testimoni amb aglomerat asfàltic 
en fred, formigó, material granular o morter ràpid (sense retracció o 
expansiu). 

  

          
Sense descomposició 

    
7,600 

          
Preu total arrodonit per ut  . 7,60 
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 7 SEGURETAT i SALUT 
  

7.1 SiS pa Partida alçada a justificar, per a les mesures de seguretat i salut a 
implantar a obra d'acord amb el pla de Seguretat i Salut aprovat.   

          
Sense descomposició 

    
750,000 

          
Preu total arrodonit per pa  . 750,00 

 
 
 
 

Sant Julià de Ramis, Maig de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

           NURI SARQUELLA i GELI    JOSEP Mª BALLÓ i FERRAN 
ARQUITECTA                                               ARQUITECTE TÈCNIC 
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Estat d’Amidaments  
 
Pressupost parcial nº 1 ENDERROCS i MOVIMENTS DE TERRES 

1.1 M D'extracció de vorada del tipus T3 de 100x14x28 cm i rigola de formigó, amb mitjans mecànics i 
manuals. Inclou neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte.   

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Marge Dret Juli Garreta 1 76,300   76,300 

  

  
Marge Esquerre Juli Garreta 1 125,600   125,600 

  

  
Darrera Edifici Victoria 1 36,500   36,500 

  

  
      238,400 238,400 

                              
Total m  ......: 238,400 

1.2 M2 D'enderroc de vorera formada per panot de 30x30x4 cm de pedra de riu, vorada de formigó i 
paviment de base de formigó de 10 cm de mitjans, amb mitjans mecànics i manuals. Inclou 
neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Voreres Edifici Victoria 1 219,950   219,950 

  

  
Darrera Edifici Victoria -1 55,250   -55,250 

  

  
Carrer Juli Garreta      

  

  
Gual entrada parking  1 6,100 2,100  12,810 

  

  
Gual entrada parking EB 1 5,750 2,250  12,938 

  

  
Gual Minusvàlids 1 2,000 2,100  4,200 

  

  
Embocadura Bon Dia 1 7,900 0,300  2,370 

  

  
Marge Esquerre 1 14,700 0,300  4,410 

  

  
  1 29,500 0,300  8,850 

  

  
  1 2,950 0,300  0,885 

  

  
  1 27,550 0,300  8,265 

  

  
Embocadura Bòbila 1 3,850 1,950  7,508 

  

  
      226,936 226,936 

                              
Total m2  ......: 226,936 

1.3 M2 D'extracció de paviments de formigó en massa,amb compressor fins a un gruix de 15 cm. 
Inclou neteja i retirada de runes.  Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat.   

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Vorera costat Centre Cívic 1 29,400 1,000  29,400 

  

  
Aparcament Centre Cívic 1 11,050 5,550  61,328 

  

  
Marge Esquerre Juli Garreta      

  

  
Pastilla en mal estat 1 6,150 4,000  24,600 

  

  
      115,328 115,328 

                              
Total m2  ......: 115,328 

1.4 M2 D'extracció de paviments de macàdam, capa asfàltica i subbase granular, amb compressor i 
retroexcavadora, amb guix mitjà de 5 a 15 cm. S'inclou neteja i retirada de runes. Criteri 
d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 
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Passatge Montsalvatge 1 51,500 5,500  283,250 

  

  
Carrer Juli Garreta 1 33,500 5,500  184,250 

  

  
      467,500 467,500 

                              
Total m2  ......: 467,500 

1.5 M3 D'excavació de rases en terrenys durs, a màquina. Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat, 
amb un esponjament del terreny del 20%.   

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Fonament murets Aparcament 1 31,000 0,600 0,600 11,160 

  

  
  1 2,000 0,600 0,600 0,720 

  

  
Rases de pluvials      

  

  
  1 49,750 0,500 0,500 12,438 

  

  
  1 40,000 0,500 0,500 10,000 

  

  
Rases Enllumenat públic 1 121,200 0,400 0,600 29,088 

  

  
20% Esponjament 0,2 63,406   12,681 

  

  
      76,087 76,087 

                              
Total m3  ......: 76,087 

1.6 M2 De repàs i piconat superficial de caixa de paviment, a màquina, i un grau de compactació del 95 
%, del  Proctor modificat. Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat.   

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Passatge Montsalvatge 1 51,500 5,500  283,250 

  

  
Vorera costat Centre Cívic 1 29,950 2,000  59,900 

  

  
Aparcament Centre Cívic 1 17,100 5,000  85,500 

  

  
  1 17,100 3,000  51,300 

  

  
  1 22,400 6,100  136,640 

  

  
Marge Dret Juli Garreta      

  

  
  1 26,400 5,000  132,000 

  

  
Marge Esquerre Juli Garreta      

  

  
Pastilla en mal estat 1 6,150 4,000  24,600 

  

  
       

  

  
      773,190 773,190 

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
VORERES PANOT 30X30      

  

  
Carrer Bòbila      

  

  
Carrer  1 60,300 3,750  226,125 

  

  
  1 14,300 3,750  53,625 

  

Nº Ut Descripció Amidament 

  
Darrera Edifici Victoria 1 13,500 1,500  20,250 

  

  
  1 12,950 1,500  19,425 
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Carrer Juli Garreta      

  

  
Gual Minusvàlids Carrer Juli 
Garreta 

1 2,000 2,000  4,000 
  

  
Entrada parking Viki 1 6,000 2,000  12,000 

  

  
Entrada parking EB 1 5,000 2,000  10,000 

  

  
      345,425 345,425 

  
      1.118,615 1.118,615 

                              
Total m2  ......: 1.118,615 

1.7 M3 D'excavació a cel obert en terrenys durs, a màquina. Criteri d'amidament: Amidament 
mecanitzat, amb un esponjament del terreny del 20%.   

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Aparcament Escola Bressol 1 28,100 13,000 0,150 54,795 

  

  
Aparcament Centre Cívic 1 30,000 16,000 0,150 72,000 

  

  
Vorera Carrer Juli Garreta 1 26,800 2,500 0,150 10,050 

  

  
Passatge Montsalvatge 1 56,000 5,000 0,150 42,000 

  

  
      178,845 178,845 

                              
Total m3  ......: 178,845 

1.8 M3 D'estesa de sorra en rases enllumenat públic, amb mitjans manuals i mecànics, d'un gruix de 
20 cm. Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte.   

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Rases Enllumenat 1 121,200 0,600 0,200 14,544 

  

  
      14,544 14,544 

                              
Total m3  ......: 14,544 

1.9 M3 D'estesa i piconat de tot-u artificial en rases, a màquina, per  capes, i un grau de compactació 
del 95 %, del Proctor modificat. Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte.   

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Rases Enllumenat Públic 1 121,200 0,400 0,600 29,088 

  

  
      29,088 29,088 

                              
Total m3  ......: 29,088 

1.10 Ut Desmuntatge de pilones existents, model hospitalet inox, fixes i extraïbles de FDB, amb mitajns 
manuals i mecànics, amb acopi i emmagatzematge per una posterior reinstal·lació. Criteri 
d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Fixe 7    7,000 

  

  
Extraïble 3    3,000 

  

  
      10,000 10,000 

                              
Total ut  ......: 10,000 

1.11 Ut Desmuntatge de senyals de trànsit, orientatives amb el corresponent suport vertical/horitzontal 
ancorades a la vialitat o a les façanes dels diferents edificis, mobiliari urbà (bancs i papereres) 
amb mitajns manuals i mecànics, amb acopi i emmagatzematge per una posterior reinstal·lació. 
Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Senyals de Trànsit      
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STOP 4    4,000 

  

  
Direccions Obligatòries 2    2,000 

  

  
Prohibit Aparcar 3    3,000 

  

  
      9,000 9,000 

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Senyals Orientatives      

  

  
Carrer Juli Garreta 1    1,000 

  

  
Carrer Bon dia 1    1,000 

  

  
Centre Cívic, Escola, Escola 
Bressol, P 

1    1,000 
  

  
      3,000 3,000 

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Mobiliari urbà      

  

  
Bancs 2    2,000 

  

  
Papereres 2    2,000 

  

  
      4,000 4,000 

  
      16,000 16,000 

                              
Total ut  ......: 16,000 

1.12 M3 De càrrega i transport de runes amb camió, carregat a màquina, amb un recorregut màxim de 
10 km. Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte.   

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Vorada i rigola 1 238,400 0,200 0,300 14,304 

  

  
Vorera 226,936   0,200 45,387 

  

  
Paviment Asfàltic 467,5   0,150 70,125 

  

  
      129,816 129,816 

                              
Total m3  ......: 129,816 

1.13 T Taxa per abocament en dipòsit controlat, de runes. Criteri d'amidament: Mides teòriques de 
projecte.   

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
  1,25 129,816   162,270 

  

  
      162,270 162,270 

                              
Total t  ......: 162,270 

Nº Ut Descripció Amidament 

1.14 M3 De càrrega i transport de terres amb camió, carregat a màquina, a un recorregut màxim de 10 
km. Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte.   

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
REBAIX      

  

  
Aparcament Escola Bressol 1 28,100 13,000 0,150 54,795 

  

  
Aparcament Centre Cívic 1 30,000 16,000 0,150 72,000 

  

  
Vorera Carrer Juli Garreta 1 26,800 2,500 0,150 10,050 
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Passatge Montsalvatge 1 56,000 5,000 0,150 42,000 

  

  
20% Esponjament 0,2 178,845   35,769 

  

  
      214,614 214,614 

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
RASES      

  

  
Fonament murets Aparcament 1 31,000 0,600 0,600 11,160 

  

  
  1 2,000 0,600 0,600 0,720 

  

  
Rases de pluvials      

  

  
  1 49,750 0,500 0,500 12,438 

  

  
  1 40,000 0,500 0,500 10,000 

  

  
Rases Enllumenat públic 1 121,200 0,400 0,600 29,088 

  

  
20% Esponjament 0,2 63,406   12,681 

  

  
      76,087 76,087 

  
      290,701 290,701 

                              
Total m3  ......: 290,701 

1.15 T Taxa per abocament en dipòsit controlat, de terres per camió mitjà de 6 m3 de caixa. Criteri 
d'amidament: Mides teòriques de projecte.   

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
REBAIX      

  

  
Aparcament Escola Bressol 1 28,100 13,000 0,150 54,795 

  

  
Aparcament Centre Cívic 1 30,000 16,000 0,150 72,000 

  

  
Vorera Carrer Juli Garreta 1 26,800 2,500 0,150 10,050 

  

  
Passatge Montsalvatge 1 56,000 5,000 0,150 42,000 

  

  
20% Esponjament 0,2 178,845   35,769 

  

  
RASES      

  

  
Fonament murets Aparcament 1 31,000 0,600 0,600 11,160 

  

  
  1 2,000 0,600 0,600 0,720 

  

  
Rases de pluvials      

  

  
  1 49,750 0,500 0,500 12,438 

  

  
  1 40,000 0,500 0,500 10,000 

  

Nº Ut Descripció Amidament 

 

 
 
 
Rases Enllumenat públic 

 

 

1 

 

 

121,200 

 

 

0,400 

 

 

0,600 

 

 

29,088 
  

  
20% Esponjament 0,2 63,406   12,681 

  

  
      290,701 290,701 

                              
Total t  ......: 290,701 
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Pressupost parcial nº 2 PAVIMENTS 

2.1 M2 De paviment de formigó per armar, de ciment pòrtland HA-25-B-20-IIa., de 15 cm. de gruix i amb 
acabat reglejat. Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat.   

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Llosa Vulcano      

  

  
  1.022,14    1.022,140 

  

  
Cunetes R4      

  

  
Passatge Montsalvatge 1 49,750 0,300  14,925 

  

  
Juli Garreta 1 88,900 0,300  26,670 

  

  
Guals Adaptats      

  

  
Juli Garreta 2 2,000 1,000  4,000 

  

  
Escossells      

  

  
  -9 1,000 1,000  -9,000 

  

  
      1.058,735 1.058,735 

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Carrer BÓBILA      

  

  
Voreres 213,83    213,830 

  

  
  59,87    59,870 

  

  
Darrera Edifici Victoria 20,6    20,600 

  

  
  21,87    21,870 

  

  
Carrer JULI GARRETA      

  

  
Vorera existent      

  

  
Gual Minusvàlids      

  

  
Entrada pàrking Viki      

  

  
Entrada pàrking EB      

  

  
Embocadura amb carrer Bòbila      

  

  
Embocadura amb carrer Bon Dia      

  

  
  69,85    69,850 

  

  
      386,020 386,020 

  
      1.444,755 1.444,755 

                              
Total m2  ......: 1.444,755 

2.2 M2 Paviment de formigó amb additiu per armar HA-25/B/20IIa, per a paviment continu, de 15 cm de 
gruix, escampat des de camió, amb acabat texturat de pedra de riu raspallada (igual que 
l'existent) i compactació amb martell vibrant. Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Perterra Escola Bressol      

  

  
  49,6    49,600 

  

  
Marge Esquerre Juli Garreta      
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Pastilles en mal estat 1 6,150 4,000  24,600 

  

  
       

  

  
       

  

  
      74,200 74,200 

                              
Total m2  ......: 74,200 

2.3 M2 Subministrament i col·locació de malla d'acer corrugat C-98, B 500 T, de 15x15 cm. de 
quadrícula i 8 mm. de diàmetre. Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat.   

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Llosa Vulcano      

  

  
  1.022,14    1.022,140 

  

  
Cunetes R4      

  

  
Passatge Montsalvatge 1 49,750 0,300  14,925 

  

  
Juli Garreta 1 88,900 0,300  26,670 

  

  
Guals Adaptats      

  

  
Juli Garreta 2 2,000 1,000  4,000 

  

  
Escossells      

  

  
  -9 1,000 1,000  -9,000 

  

  
      1.058,735 1.058,735 

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Paviment Continu      

  

  
Perterra Escola Bressol      

  

  
  49,6    49,600 

  

  
Marge Esquerre Juli Garreta      

  

  
Pastilles en mal estat 1 6,150 4,000  24,600 

  

  
       

  

  
      74,200 74,200 

  
      1.132,935 1.132,935 

                              
Total m2  ......: 1.132,935 

2.4 M2 Subministrament i col·locació de llosa de formigó, col·locada a trencajunts, de 60x40x5 cm., de 
la casa BREINCO, model VULCANO, color Ceniza o Arena, aferrat amb morter M-7,5a (1:4), 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i rejuntat amb sorra fina, amb escombrat de la 
superfície. Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat i descomptant els forats més grans o 
iguals d'un metre quadrat. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Llosa Vulcano 1.022,14    1.022,140 

  

  
      1.022,140 1.022,140 

                              
Total m2  ......: 1.022,140 

2.5 M2 De subministrament i col·locació de paviment de panot de formigó de pedra de riu raspallat de 
30x30x4 cm, a truc i amb morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a). Criteri d'amidament: Amidament 
mecanitzat. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 
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Carrer BÓBILA      

  

  
Voreres 213,83    213,830 

  

  
  59,87    59,870 

  

  
Darrera Edifici Victoria 20,6    20,600 

  

  
  21,87    21,870 

  

  
Carrer JULI GARRETA      

  

  
Vorera existent      

  

  
Gual Minusvàlids      

  

  
Entrada pàrking Viki      

  

  
Entrada pàrking EB      

  

  
Embocadura amb carrer Bòbila      

  

  
Embocadura amb carrer Bon Dia      

  

  
  69,85    69,850 

  

  
      386,020 386,020 

                              
Total m2  ......: 386,020 

2.6 M2 De subministrament i col·locació de paviment de panot de formigó ratllat de 20x20x4 cm, a truc 
i amb morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a). Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat.   

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Guals adaptats 7 2,000 1,000  14,000 

  

  
      14,000 14,000 

                              
Total m2  ......: 14,000 

2.7 M Subministrament i col·locació de vorada de formigó, de 50x25x13 cm., de la casa BREINCO, 
model tr13, color Ceniza o Arena, aferrat amb morter M-7,5a (1:4), elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l i rejuntat amb sorra fina, amb escombrat de la superfície, inclòs llit de 
formigó. Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Carrer Bòbila 1 78,550   78,550 

  

  
      78,550 78,550 

                              
Total m  ......: 78,550 

2.8 M Subministrament i col·locació de vorada de formigó, de 50x37x25 cm. i/o 50x25x13 cm, de la 
casa BREINCO, model tr37, de color gris, aferrat amb morter M-7,5a (1:4), elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l i rejuntat amb sorra fina, amb escombrat de la superfície, inclòs llit de 
formigó. Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Carrer Bon Dia 1 4,500   4,500 

  

  
      4,500 4,500 

                              
Total m  ......: 4,500 

2.9 M De subministrament i col·locació de rigola de formigó feta in situ, de 20 cm d'amplada, amb 
formigó tipus HM-20/B/20/I. Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat.   

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Carrer Bòbila 1 78,550   78,550 

  

  
Carrer Bon Dia 1 3,500   3,500 
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  1 7,700   7,700 

  

  
  1 5,500   5,500 

  

  
      95,250 95,250 

                              
Total m  ......: 95,250 

2.10 M Subministrament i col·locació de rampa de formigó, de 20x120x18/31 cm., de la casa BREINCO, 
model v13, color Ceniza o Arena, gris aferrat amb morter M-7,5a (1:4), elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l i rejuntat amb sorra fina, amb escombrat de la superfície, inclòs llit de 
formigó. Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
  1 4,000   4,000 

  

  
       

  

  
      4,000 4,000 

                              
Total m  ......: 4,000 

2.11 M Ml. Subministrament i col·locació de vorada de formigó prefabricat de 100 x 17 x 28 cm., tipus 
T3, de la casa BREINCO, aferrada amb morter M-40 a, inclús llit de formigó. Criteri d'amidament: 
Amidament mecanitzat. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Darrera Edifici Victoria 1 13,500   13,500 

  

  
  1 12,950   12,950 

  

  
Carrer Bon dia      

  

  
  2 1,200   2,400 

  

  
  1 7,700   7,700 

  

  
  1 5,500   5,500 

  

  
      42,050 42,050 

                              
Total m  ......: 42,050 

2.12 U Escossell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 112x20x8 cm 
de color gris, amb un cantell rom, rejuntades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra en 
formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I. Criteri d'amidament: Mides 
teòriques de projecte. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
  5    5,000 

  

  
      5,000 5,000 

                              
Total u  ......: 5,000 

2.13 M Subministrament i col·locació de cuneta de formigó, de 50x30x13 cm., de la casa BREINCO, 
model R4, color Ceniza o Arena, aferrat amb morter M-7,5a (1:4), elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l i rejuntat amb sorra fina, amb escombrat de la superfície. Criteri 
d'amidament: Amidament mecanitzat. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
  1 50,500   50,500 

  

  
  1 90,500   90,500 

  

  
      141,000 141,000 

                              
Total m  ......: 141,000 

2.14 M2 De subministrament i col·locació de reg asfàltic d'adherència d'1 Kg/m². Criteri d'amidament: 
amidament mecanitzat.   
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  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Carrer Juli Garreta 1 101,000 3,500  353,500 

  

  
      353,500 353,500 

                              
Total m2  ......: 353,500 

2.15 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum 
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i 
compactada. Criteri d'amidament: amidament mecanitzat. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
2.4*A*B*C*D 1 101,000 3,500 0,080 67,872 

  

  
      67,872 67,872 

                              
Total t  ......: 67,872 

2.16 M² De subministrament i col·locació de reg asfàltic d'imprimació d'1.5 Kg/m². Criteri d'amidament: 
amidament mecanitzat.   

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Carrer Juli Garreta 1 101,000 3,500  353,500 

  

  
      353,500 353,500 

                              
Total m²  ......: 353,500 

2.17 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum 
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i 
compactada. Criteri d'amidament: amidament mecanitzat. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
2.4*A*B*C*D 1 101,000 3,500 0,040 33,936 

  

  
      33,936 33,936 

                              
Total t  ......: 33,936 

2.18 Ut Subministrament i col·locació d'escossell de ferro corten de dimensions 1000x1000x200 i 10 
mm de gruix, aferrat amb morter de ciment pòrtland M-7,5a.   

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Existent 8    8,000 

  

  
Nou 1    1,000 

  

  
      9,000 9,000 

                              
Total ut  ......: 9,000 

2.19 Ut Aixecament de tapes de fosa dels diferents serveis, 10x10 cm, 20x20 cm, 30x30 cm, 40x40 cm, 
50x50 cm, diàmetre 50 cm, diàmetre 60 cm   

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Carrer Juli Garreta      

  

  
Tapa de 10x10 cm 1    1,000 

  

  
Tapa de 40x40 cm 1    1,000 

  

  
Tapa diàmetre 65 cm 4    4,000 

  

  
Arqueta H Telefónica 95x85 cm 1    1,000 

  

  
      7,000 7,000 

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Passatge Montsalvatge      
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Tapa 10x10 cm 2    2,000 

  

  
Tapa 30x30 cm 3    3,000 

  

  
      5,000 5,000 

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Carrer Bòbila      

  

  
Tapa 10x10 cm 3    3,000 

  

  
Tapa 15x25 cm 1    1,000 

  

  
Tapa 60x60 cm 1    1,000 

  

  
      5,000 5,000 

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Darrera Centre Cívic      

  

  
Tapa 40x40 cm 3    3,000 

  

  
Tapa diàmetre 65 cm 2    2,000 

  

  
      5,000 5,000 

  
      22,000 22,000 

                              
Total ut  ......: 22,000 

2.20 M³ De sabata correguda i aïllada de formigó del tipus HA-25/B/20/IIa de ciment pòrtland, armada 
amb barres d'acer ferrallat tipus B-500SD amb una quantia de 25 Kg/m³. Criteri d'amidament: 
Mides teòriques de projecte. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Fonament murets carrer 
Aparcament 

1 30,000 0,600 0,600 10,800 
  

  
  1 2,000 0,600 0,600 0,720 

  

  
      11,520 11,520 

                              
Total m³  ......: 11,520 

2.21 M² De mur de 30 cm de gruix per anar vist, de formigó tipus HA-25/B/20/IIa, armat amb barres 
d'acer corrugat tipus B-500SD amb una quantia de 12 kg/m² (40 kg/m³), encofrat a dues cares 
amb planxes metàl·liques i amb els cantells superiors matats. Tenyit amb òxid de ferro per les 
dues cares vistes. S'inclou la feina d'encofrar i desencofrar. Criteri d'amidament: Mides 
teòriques de projecte. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
  1 30,000  0,500 15,000 

  

  
  1 2,000  0,500 1,000 

  

  
      16,000 16,000 

                              
Total m²  ......: 16,000 

2.22 M³ D'estesa i piconat de sauló, a màquina, per capes de 25 cm de gruix, i un grau de compactació 
del 95 % del proctor normal. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons 
documentació gràfica de projecte 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Darrera Centre Cívic 1 22,000 11,600 0,100 25,520 

  

  
Aparcament Escola Bressol 1 28,100 12,450 0,100 34,985 

  

  
      60,505 60,505 
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Total m³  ......: 60,505 

 
Pressupost parcial nº 3 AIGÜES PUVIALS 

3.1 M Ml. Subministrament i col·locació de tub de Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de 
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb 
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa sobre llit i costats de formigó. Inclou 
connexió a xarxa de pluvial existent. Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Carrer Juli Garreta 1 38,500   38,500 

  

  
Passatge Montsalvatge 1 49,750   49,750 

  

  
      88,250 88,250 

                              
Total m  ......: 88,250 

3.2 Ut Desplaçament d'imbornals existents a nova ubicació del vial i construcció de nous. Inclou la 
construcció de l'embornal de 75x40x85 cm. amb maó perforat de 10x14x29 cm. aferrat amb 
morter M-5a, amb acabament interior lliscat, sobre base de formigó, la connexió a la xarxa de 
pluvials existent, amb l'excavació i terraplenat de la rasa i la col·locació i formigonat del tub de 
PVC de diàmetre 200 mm. Inclou marc i reixa de fundició amb forma de "V" de fundiciones 
olotenses o similar les del carrer Juli Garreta i Passatge X. Montsalvatge i normals les del 
carrer Bòbila de 70x36,5x4 cm, de resistència totes elles D400. Criteri d'amidament: Mides 
teòriques de projecte. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Carrer Juli Garreta existents 5    5,000 

  

  
Carrer Bòbila existents 2    2,000 

  

  
Carrer Juli Garreta nous 3    3,000 

  

  
Passatge Montsalvatge nou 5    5,000 

  

  
Aparcament Escola Bressol 1    1,000 

  

  
      16,000 16,000 

                              
Total ut  ......: 16,000 

3.3 M Desplaçament de reixes corregudes de fosa de 30 a 50 cm d'amplada a nova ubicació del vial. 
Inclou la construcció de la caixa de la reixa de profunditat mitjana de 80 cm, amb maó perforat 
de 10x14x29 cm. aferrat amb morter M-5a, amb acabament interior lliscat, sobre base de 
formigó, la connexió a la xarxa de pluvials existent, amb l'excavació i terraplenat de la rasa i la 
col·locació i formigonat del tub de PVC de diàmetre 200 mm. Es reutilitzen les reixes de fosa 
existent. Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Darrera Centre Cívic 1 2,300   2,300 

  

  
  1 5,650   5,650 

  

  
Carrer Bòbila 1 2,500   2,500 

  

  
      10,450 10,450 

                              
Total m  ......: 10,450 

Pressupost parcial nº 4 ENLLUMENAT PÚBLIC 

4.1 Pa Desmuntatge d'instal·lació existent, pals, tubs de conversió aèria-subterranea, 
columnes de 8 metres d'alçada (4), lluminàries simples (2), lluminàries dobles (2), 
focus de façana del centre cívic (1), braços de façana amb lluminàries (5), focus de 
façana edifici Victòria (3), cablejat grapat a façana i retirada de material amb acopi al 
magatzem municipal. Inclou la reparació i segellat dels forats dels anclatges de façana 
dels braços i focus dels diferents edificis. Criteri d'amidament: Mides teòriques de 
projecte. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 
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  1    1,000 

  

  
      1,000 1,000 

                              
Total pa  ......: 1,000 

4.2 Pa Localització de la línea soterrada d'enllumenat públic existent amb mitjans manuals i 
mecànics i el corresponent desplaçament a la nova localització dels punts de llum. 
Inclou tots els mitjans auxiliars i petit material per deixar la partida acabada. Criteri 
d'Amidament: mides teòriques de projecte. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
  1    1,000 

  

  
      1,000 1,000 

                              
Total pa  ......: 1,000 

4.3 Pa Desmuntatge de cablejat aeri de l'enllumenat públic, que va des de la façana de 
l'edifici Victoria a la façana del Centre Cívic, deixant una presa de corrent estanca a la 
façana del Centre Cívic. Inclou tots els mitjans auxiliars i petit material per deixar la 
partida acabada. Criteri d'Amidament: mides teòriques de projecte. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
  1    1,000 

  

  
      1,000 1,000 

                              
Total pa  ......: 1,000 

4.4 M Subministrament i col·locació de tub flexible corrugat polietilè d'alta densitat de doble 
paret tipus Decaplast R, de 63 mm. de diàmetre exterior i muntat com a canalització 
soterrada. Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
  1 20,000   20,000 

  

  
  1 11,200   11,200 

  

  
  1 90,000   90,000 

  

  
      121,200 121,200 

                              
Total m  ......: 121,200 

4.5 Ut Construcció d'arqueta de pas o registre de 40x40x55 cm. amb maó perforat de 
10x14x29 cm. aferrat amb morter M-5a, amb acabament interior lliscat, sobre base de 
formigó, inclús marc i tapa de fosa. Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
  8    8,000 

  

  
       

  

  
      8,000 8,000 

                              
Total ut  ......: 8,000 

4.6 Ut Subministrament i col·locació de columna troncocònica d'acer laminat S-235-JR i 
galvanitzat, tipus TRONCOCÓNICA de Novatilu o similar pintada amb acabat negre 
mate, de 4 m. d'alçària, sobre dau de formigó. Inclou base, cargols, perns, plantilles, i 
tot el petit material per deixar la partida acabada i connectada. Criteri d'Amidament: 
Unitats totalment instal·lades. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Carrer Juli Garreta 7    7,000 

  

  
Carrer Bòvila 4    4,000 

  

  
Darrera Edifici Victòria 1    1,000 
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      12,000 12,000 

                              
Total ut  ......: 12,000 

4.7 Ut Subministrament i col·locació de Braç mural d'acer laminat S-235-JR i galvanitzat, 
tipus ABRZ109 de Novatilu o similar pintada amb acabat negre mate, de 600 mm de 
vol. Inclou tub metàl·lic galvanitzat de diàmetre 50 mm de 3 metres d'alçada per a la 
conversió aèria-subterrània, els Anclatges, cargols, perns, plantilles i tot el petit 
material per deixar la partida acabada i connectada. Criteri d'Amidament: Unitats 
totalment instal·lades. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Façana Centre Cívic 4    4,000 

  

  
      4,000 4,000 

                              
Total ut  ......: 4,000 

4.8 M Subministrament i col·locació de conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2. Criteri 
d'amidament: Mides teòriques de projecte.   

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
  1 20,000   20,000 

  

  
  1 11,200   11,200 

  

  
  1 24,500   24,500 

  

  
  1 5,500   5,500 

  

  
  1 60,000   60,000 

  

  
      121,200 121,200 

                              
Total m  ......: 121,200 

4.9 Ut Subministrament i col·locació de piqueta de connexió a terra de 14.6 mm. de diàmetre 
i 1500 mm. de llargària, clavada a terra. Criteri d'amidament: Mides teòriques de 
projecte. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
  8    8,000 

  

  
      8,000 8,000 

                              
Total ut  ......: 8,000 

4.10 M Subministrament i col·locació de conductor de coure tripolar de 3x6 mm2., segons 
UNE VV 0.6/1 KV. Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte.   

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
  1 24,500   24,500 

  

  
  1 5,500   5,500 

  

  
  1 60,000   60,000 

  

  
  12 8,000   96,000 

  

  
  1 20,000   20,000 

  

  
  2 8,000   16,000 

  

  
  1 11,200   11,200 

  

  
  2 8,000   16,000 

  

  
      249,200 249,200 

                              
Total m  ......: 249,200 
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4.11 Ut Subministrament i col·locació de llumenera per exteriors, tipus SIENA de Novatilu o 
similar, simètrica / asimètrica, amb òptica i equip de doble nivell, LED 60 W, muntada 
sobre columna o braç de façana. Inclou la caixa de fusibles i tot el petit material per 
deixar la partida acabada, connectada i la posta en marxa. Criteri d'Amidament: 
Unitats totalment instal·lades. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Carrer Juli Garreta 7    7,000 

  

  
Carrer Bòvila 4    4,000 

  

  
Darrera Edifici Victòria 1    1,000 

  

  
Façana Centre Cívic 4    4,000 

  

  
      16,000 16,000 

                              
Total ut  ......: 16,000 

Pressupost parcial nº 5 JARDINERIA, MOBILIARI URBÀ i SENYALITZACIÓ 

5.1 Ut Excavació de clot de plantació d'90x90x90 cm., a màquina. Criteri d'amidament: Mides 
teòriques de projecte.   

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Carrer Juli Garreta      

  

  
  1 1,000 1,000 1,000 1,000 

  

  
Aparcament      

  

  
  5 1,000 1,000 1,000 5,000 

  

  
      6,000 6,000 

                              
Total ut  ......: 6,000 

5.2 M3 M3. Subministrament i incorporació de terra vegetal, a màquina. Criteri d'amidament: 
Mides teòriques de projecte.   

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Carrer Juli Garreta      

  

  
  1 1,000 1,000 1,000 1,000 

  

  
Aparcament      

  

  
  5 1,000 1,000 1,000 5,000 

  

  
       

  

  
       

  

  
      6,000 6,000 

                              
Total m3  ......: 6,000 

5.3 Ut Subministrament i plantació de Morera (Morus Alba) de 16 a 18 cm de perímetre de 
tronc. Criteri d'amidament: Unitats totalment plantades.   

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Carrer Juli Garreta      

  

  
  1    1,000 

  

  
Aparcament      

  

  
  5    5,000 
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      6,000 6,000 

                              
Total ut  ......: 6,000 

5.4 Ut Subministre i instal·lació de pilona fixe cilíndrica de diàmetre 95 mm, metàl·lica de 
1000 mm cm d'alçada, d'acer zincat amb anell superior d'acer inoxidable, de color 
negre forja, amb mitajns manuals i mecànics. Criteri d'amidament: Mides teòriques de 
projecte. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Carrer Juli Garreta 4    4,000 

  

  
Carrer Bòbila 3    3,000 

  

  
Passatge Montsalvatge 3    3,000 

  

  
      10,000 10,000 

                              
Total ut  ......: 10,000 

5.5 Ut Subministre i instal·lació de pilona extraïble cilíndrica de diàmetre 95 mm, metàl·lica 
de 1000 mm cm d'alçada, d'acer zincat amb anell superior d'acer inoxidable, de color 
negre forja, amb mitajns manuals i mecànics. Inclou joc de claus. Criteri d'amidament: 
Unitats instal·lades. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Inici Passatge Montsalvatge 1    1,000 

  

  
Final Passatge Montsalvatge 1    1,000 

  

  
Aparcament Centre Cívic 1    1,000 

  

  
      3,000 3,000 

                              
Total ut  ......: 3,000 

5.6 Ut Instal·lació de senyals de carrer, orientatives i trànsit amb els corresponents suports 
verticals acopiats i emmagatzemats, amb mitjans manuals i mecànics. Criteri 
d'amidament: Unitats instal·lades. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Trànsit      

  

  
30 2    2,000 

  

  
      2,000 2,000 

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Carrer  2    2,000 

  

  
Senyal Orientativa 1    1,000 

  

  
      3,000 3,000 

  
      5,000 5,000 

                              
Total ut  ......: 5,000 

5.7 Ut De subministrament i fixació de placa reflectora circular, octogonal, rectangular o 
triangular d'alumini de 60 cm de diàmetre o costat, antireflectant, amb el corresponent 
suport d'alumini de diàmetre 60 mm i 3,5 metres de llarg. Criteri d'amidament: unitat 
mesurada segons documentació gràfica de projecte 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
STOP 2    2,000 

  

  
DIRECCIÓ OBLIGATÒRIA 2    2,000 

  

  
PAS DE VIANANTS 3    3,000 
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DIRECCIÓ PROHIBIDA 
EXCEPTE VEÏNS 

1    1,000 
  

  
MINUSVÀLIDS 1    1,000 

  

  
PLACA CARRER BÒBILA 1    1,000 

  

  
      10,000 10,000 

                              
Total ut  ......: 10,000 

5.8 Ut Subministre i instal·lació de Banc, de la casa NOVATILU model BCN21, o similar, de 
180 cm de llargada, format per 6 taulons de fusta tropical, amb peus de fundició i 
tornilleria d'acer inoxidable. Peus amb una capa d'imprimació epoxi i pintura de 
polièster en pols de color gris martelé i la fusta tropical amb protecció fungicida, 
insecticida e hidròfuga. Inclou la instal·lació amb mitajns manuals i mecànics i la 
tornilleria M10 per anar fixada al terra. Criteri d'amidament: Unitats instal·lades. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
  2    2,000 

  

  
      2,000 2,000 

                              
Total ut  ......: 2,000 

5.9 Ut Subministre i instal·lació de paperera de 60 litres de capacitat, de la casa NOVATILU 
model Barcelona, o similar, de forma circular i diàmetre 540 mm i 885 mm d'alçada.   

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
  4    4,000 

  

  
      4,000 4,000 

                              
Total ut  ......: 4,000 

5.10 Ut Subministre i instal·lació d'aparca bicicletes, de la marca ESCOFET, model DAE 
Bicipoda 70/91, de xapa d'acer galvanitzat en calent per immersió, de 5 mm de gruix de 
cos i 8 mm la base, amb una alçada de 850 mm i anclats amb 4 perns d'acer zincat DIN 
602 M-8, de 100 mm de llarg. Criteri d'amidament: Unitats instal·lades. 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
  5    5,000 

  

  
      5,000 5,000 

                              
Total ut  ......: 5,000 

5.11 Ml De faixa reflectant en línia contínua de 10 cm d'amplada amb pintura acrílica blanca i 
microesferes de vidre. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte deduint forats 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Carrer Juli Garreta 2 101,500   203,000 

  

  
Carrer Bóbila 1 75,100   75,100 

  

  
Carrer Bon dia 1 20,000   20,000 

  

  
      298,100 298,100 

                              
Total ml  ......: 298,100 

5.12 Ml De faixa reflectant en línia contínua de 40 cm d'amplada amb pintura acrílica blanca i 
microesferes de vidre. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte deduint forats 

  

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Passos de vianants 15 3,000   45,000 

  

  
Retenció STOP 2 3,000   6,000 

  

  
      51,000 51,000 
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Total ml  ......: 51,000 

5.13 M² De marques superficials reflectants, segons especificacions del projecte. Criteri 
d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte   

  
  Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
STOP 2    2,000 

  

  
Fletxes Unidireccionals i 
bidireccionals 

6    6,000 
  

  
      8,000 8,000 

      
 

          
 

          
Total m²  ......: 8,000 

Pressupost parcial nº 6 CONTROL DE QUALITAT 

6.1.- Fons d'excavació 

6.1.1 Ut Geotècnia. Assaig de compactació. Próctor Modificat. UNE 103.501:1994. 
  

                              
Total ut  ......: 1,000 

6.1.2 Ut Densitat-humitat "in situ" per mètodes nuclears, UNE 103900:2013 (mínim 4 
determinacions).   

                              
Total ut  ......: 5,000 

6.2.- Formigó 

6.2.1 Ut Fabricació d'una sèrie de 4 provetes cúbiques de 15 cm d'aresta, amb determinació de 
consistència curat i ruptura a compressió segons normatives UNE vigents. Temps 
màx. espera: 1h (màx. 50 Km). 

  

                              
Total ut  ......: 6,000 

6.3.- Mescla Bituminosa AC22 base B 50/70G 

6.3.1 Ut Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en 
calent.   

                              
Total ut  ......: 1,000 

6.3.2 Ut Fabricació de 3 provetes segons UNE EN 12697-30 i determinació de la densitat 
segons UNE EN 12697-6.   

                              
Total ut  ......: 1,000 

6.3.3 Ut Mescles bituminoses. Mètodes d'assaig per mescles bituminoses en calent. Part 8: 
Determinació del contingut de buits en les provetes bituminoses (3 provetes), UNE EN 
12697-8:2003. Part 5: Determinació de la densitat màxima, UNE-EN 12697-5. 

  

                              
Total ut  ......: 1,000 

6.3.4 Ut Mescles bituminoses. Mètodes d'assaig per mescles bituminoses en calent. Part 1: 
Contingut de lligam soluble. UNE-EN 12697-1:2012. Part 2: Determinació de la 
granulometria de les partícules. UNE-EN 12697-2:2015. 

  

                              
Total ut  ......: 1,000 

6.4.- Mescla Bituminosa AC16 surf B 50/70D 

6.4.1 Ut Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en 
calent.   

                              
Total ut  ......: 1,000 

6.4.2 Ut Fabricació de 3 provetes segons UNE EN 12697-30 i determinació de la densitat 
segons UNE EN 12697-6.   

                              
Total ut  ......: 1,000 

6.4.3 Ut Mescles bituminoses. Mètodes d'assaig per mescles bituminoses en calent. Part 8: 
Determinació del contingut de buits en les provetes bituminoses (3 provetes), UNE EN 
12697-8:2003. Part 5: Determinació de la densitat màxima, UNE-EN 12697-5. 

  

                              
Total ut  ......: 1,000 
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6.4.4 Ut Mescles bituminoses. Mètodes d'assaig per mescles bituminoses en calent. Part 1: 
Contingut de lligam soluble. UNE-EN 12697-1:2012. Part 2: Determinació de la 
granulometria de les partícules. UNE-EN 12697-2:2015. 

  

                              
Total ut  ......: 1,000 

6.4.5 Ut Extracció de testimonis Ø100 mm d'aglomerat asfàltic endurit (mínim 4 ut. per 
desplaçament). Segons NLT 314/92.   

                              
Total ut  ......: 3,000 

6.4.6 Ut Densitat d'una capa de mescla bituminosa procedent de testimonis, NLT 168/90 o 
UNE-EN 12697-6.   

                              
Total ut  ......: 6,000 

6.4.7 Ut Reompliment del buit de l'extracció d'un testimoni amb aglomerat asfàltic en fred, 
formigó, material granular o morter ràpid (sense retracció o expansiu).   

                              
Total ut  ......: 3,000 

 

Pressupost parcial nº 7 SEGURETAT i SALUT 

7.1 Pa Partida alçada a justificar, per a les mesures de seguretat i salut a implantar a obra 
d'acord amb el pla de Seguretat i Salut aprovat.   

                              
Total pa  ......: 1,000 

                                            

   
  

 
Sant Julià de Ramis, Maig de 2017 

 
 
 
 
 
 
           NURI SARQUELLA i GELI    JOSEP Mª BALLÓ i FERRAN 

ARQUITECTA                                               ARQUITECTE TÈCNIC 
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1.1 m D'extracció de vorada del tipus T3 de 100x14x28 

cm i rigola de formigó, amb mitjans mecànics i 
manuals. Inclou neteja i retirada de runes. Criteri 
d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

238,400 6,08 1.449,47 

1.2 m2 D'enderroc de vorera formada per panot de 
30x30x4 cm de pedra de riu, vorada de formigó i 
paviment de base de formigó de 10 cm de 
mitjans, amb mitjans mecànics i manuals. Inclou 
neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: 
Mides teòriques de projecte. 

226,936 9,23 2.094,62 

1.3 m2 D'extracció de paviments de formigó en 
massa,amb compressor fins a un gruix de 15 cm. 
Inclou neteja i retirada de runes.  Criteri 
d'amidament: Amidament mecanitzat. 

115,328 8,39 967,60 

1.4 m2 D'extracció de paviments de macàdam, capa 
asfàltica i subbase granular, amb compressor i 
retroexcavadora, amb guix mitjà de 5 a 15 cm. 
S'inclou neteja i retirada de runes. Criteri 
d'amidament: superfície mesurada segons 
documentació gràfica de projecte. 

467,500 7,36 3.440,80 

1.5 m3 D'excavació de rases en terrenys durs, a 
màquina. Criteri d'amidament: Amidament 
mecanitzat, amb un esponjament del terreny del 
20%. 

76,087 8,13 618,59 

1.6 m2 De repàs i piconat superficial de caixa de 
paviment, a màquina, i un grau de compactació 
del 95 %, del  Proctor modificat. Criteri 
d'amidament: Amidament mecanitzat. 

1.118,615 0,61 682,36 

1.7 m3 D'excavació a cel obert en terrenys durs, a 
màquina. Criteri d'amidament: Amidament 
mecanitzat, amb un esponjament del terreny del 
20%. 

178,845 5,65 1.010,47 

1.8 m3 D'estesa de sorra en rases enllumenat públic, 
amb mitjans manuals i mecànics, d'un gruix de 20 
cm. Criteri d'amidament: Mides teòriques de 
projecte. 

14,544 39,86 579,72 

1.9 m3 D'estesa i piconat de tot-u artificial en rases, a 
màquina, per  capes, i un grau de compactació 
del 95 %, del Proctor modificat. Criteri 
d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

29,088 23,08 671,35 

1.10 ut Desmuntatge de pilones existents, model 
hospitalet inox, fixes i extraïbles de FDB, amb 
mitajns manuals i mecànics, amb acopi i 
emmagatzematge per una posterior reinstal·lació. 
Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

10,000 8,39 83,90 

1.11 ut Desmuntatge de senyals de trànsit, orientatives 
amb el corresponent suport vertical/horitzontal 
ancorades a la vialitat o a les façanes dels 
diferents edificis, mobiliari urbà (bancs i 
papereres) amb mitajns manuals i mecànics, amb 
acopi i emmagatzematge per una posterior 
reinstal·lació. Criteri d'amidament: Mides 
teòriques de projecte. 

16,000 10,49 167,84 

1.12 m3 De càrrega i transport de runes amb camió, 
carregat a màquina, amb un recorregut màxim de 
10 km. Criteri d'amidament: Mides teòriques de 
projecte. 

129,816 5,70 739,95 

1.13 t Taxa per abocament en dipòsit controlat, de 
runes. Criteri d'amidament: Mides teòriques de 
projecte. 

162,270 7,20 1.168,34 

1.14 m3 De càrrega i transport de terres amb camió, 
carregat a màquina, a un recorregut màxim de 10 
km. Criteri d'amidament: Mides teòriques de 
projecte. 

290,701 4,25 1.235,48 
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1.15 t Taxa per abocament en dipòsit controlat, de 
terres per camió mitjà de 6 m3 de caixa. Criteri 
d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

290,701 1,25 363,38 

    
Total pressupost parcial nº 1 ENDERROCS i MOVIMENTS DE TERRES: 15.273,87 
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2.1 m2 De paviment de formigó per armar, de ciment 
pòrtland HA-25-B-20-IIa., de 15 cm. de gruix i 
amb acabat reglejat. Criteri d'amidament: 
Amidament mecanitzat. 

1.444,755 14,69 21.223,45 

2.2 m2 Paviment de formigó amb additiu per armar HA-
25/B/20IIa, per a paviment continu, de 15 cm de 
gruix, escampat des de camió, amb acabat 
texturat de pedra de riu raspallada (igual que 
l'existent) i compactació amb martell vibrant. 
Criteri d'amidament: Amidament mecanitzat. 

74,200 17,67 1.311,11 

2.3 m2 Subministrament i col·locació de malla d'acer 
corrugat C-98, B 500 T, de 15x15 cm. de 
quadrícula i 8 mm. de diàmetre. Criteri 
d'amidament: Amidament mecanitzat. 

1.132,935 2,14 2.424,48 

2.4 m2 Subministrament i col·locació de llosa de formigó, 
col·locada a trencajunts, de 60x40x5 cm., de la 
casa BREINCO, model VULCANO, color Ceniza 
o Arena, aferrat amb morter M-7,5a (1:4), elaborat 
a l'obra amb formigonera de 165 l i rejuntat amb 
sorra fina, amb escombrat de la superfície. Criteri 
d'amidament: Amidament mecanitzat i 
descomptant els forats més grans o iguals d'un 
metre quadrat. 

1.022,140 39,37 40.241,65 

2.5 m2 De subministrament i col·locació de paviment de 
panot de formigó de pedra de riu raspallat de 
30x30x4 cm, a truc i amb morter de ciment 
pòrtland 1:6 (M-5a). Criteri d'amidament: 
Amidament mecanitzat. 

386,020 21,00 8.106,42 

2.6 m2 De subministrament i col·locació de paviment de 
panot de formigó ratllat de 20x20x4 cm, a truc i 
amb morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a). Criteri 
d'amidament: Amidament mecanitzat. 

14,000 21,55 301,70 

2.7 m Subministrament i col·locació de vorada de 
formigó, de 50x25x13 cm., de la casa BREINCO, 
model tr13, color Ceniza o Arena, aferrat amb 
morter M-7,5a (1:4), elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l i rejuntat amb sorra fina, 
amb escombrat de la superfície, inclòs llit de 
formigó. Criteri d'amidament: Amidament 
mecanitzat. 

78,550 27,49 2.159,34 

2.8 m Subministrament i col·locació de vorada de 
formigó, de 50x37x25 cm. i/o 50x25x13 cm, de la 
casa BREINCO, model tr37, de color gris, aferrat 
amb morter M-7,5a (1:4), elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l i rejuntat amb sorra fina, 
amb escombrat de la superfície, inclòs llit de 
formigó. Criteri d'amidament: Amidament 
mecanitzat. 

4,500 35,14 158,13 

2.9 m De subministrament i col·locació de rigola de 
formigó feta in situ, de 20 cm d'amplada, amb 
formigó tipus HM-20/B/20/I. Criteri d'amidament: 
Amidament mecanitzat. 

95,250 14,12 1.344,93 

2.10 m Subministrament i col·locació de rampa de 
formigó, de 20x120x18/31 cm., de la casa 
BREINCO, model v13, color Ceniza o Arena, gris 
aferrat amb morter M-7,5a (1:4), elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 l i rejuntat amb sorra 
fina, amb escombrat de la superfície, inclòs llit de 
formigó. Criteri d'amidament: Amidament 
mecanitzat. 

4,000 107,82 431,28 

2.11 m Ml. Subministrament i col·locació de vorada de 
formigó prefabricat de 100 x 17 x 28 cm., tipus 
T3, de la casa BREINCO, aferrada amb morter M-
40 a, inclús llit de formigó. Criteri d'amidament: 
Amidament mecanitzat. 

42,050 21,08 886,41 
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2.12 u Escossell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, 
amb 4 peces de morter de ciment de 112x20x8 
cm de color gris, amb un cantell rom, rejuntades 
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra en 
formigonera de 165 l i col·locat sobre base de 
formigó HM-20/P/10/I. Criteri d'amidament: Mides 
teòriques de projecte. 

5,000 34,89 174,45 

2.13 m Subministrament i col·locació de cuneta de 
formigó, de 50x30x13 cm., de la casa BREINCO, 
model R4, color Ceniza o Arena, aferrat amb 
morter M-7,5a (1:4), elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l i rejuntat amb sorra fina, 
amb escombrat de la superfície. Criteri 
d'amidament: Amidament mecanitzat. 

141,000 25,58 3.606,78 

2.14 m2 De subministrament i col·locació de reg asfàltic 
d'adherència d'1 Kg/m². Criteri d'amidament: 
amidament mecanitzat. 

353,500 0,81 286,34 

2.15 t Paviment de mescla bituminosa contínua en 
calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum 
asfàltic de penetració, de granulometria grossa 
per a capa base i granulat granític, estesa i 
compactada. Criteri d'amidament: amidament 
mecanitzat. 

67,872 52,20 3.542,92 

2.16 m² De subministrament i col·locació de reg asfàltic 
d'imprimació d'1.5 Kg/m². Criteri d'amidament: 
amidament mecanitzat. 

353,500 0,94 332,29 

2.17 t Paviment de mescla bituminosa contínua en 
calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum 
asfàltic de penetració, de granulometria densa per 
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i 
compactada. Criteri d'amidament: amidament 
mecanitzat. 

33,936 54,20 1.839,33 

2.18 ut Subministrament i col·locació d'escossell de ferro 
corten de dimensions 1000x1000x200 i 10 mm de 
gruix, aferrat amb morter de ciment pòrtland M-
7,5a. 

9,000 86,75 780,75 

2.19 ut Aixecament de tapes de fosa dels diferents 
serveis, 10x10 cm, 20x20 cm, 30x30 cm, 40x40 
cm, 50x50 cm, diàmetre 50 cm, diàmetre 60 cm 

22,000 35,18 773,96 

2.20 m³ De sabata correguda i aïllada de formigó del tipus 
HA-25/B/20/IIa de ciment pòrtland, armada amb 
barres d'acer ferrallat tipus B-500SD amb una 
quantia de 25 Kg/m³. Criteri d'amidament: Mides 
teòriques de projecte. 

11,520 100,40 1.156,61 

2.21 m² De mur de 30 cm de gruix per anar vist, de 
formigó tipus HA-25/B/20/IIa, armat amb barres 
d'acer corrugat tipus B-500SD amb una quantia 
de 12 kg/m² (40 kg/m³), encofrat a dues cares 
amb planxes metàl·liques i amb els cantells 
superiors matats. Tenyit amb òxid de ferro per les 
dues cares vistes. S'inclou la feina d'encofrar i 
desencofrar. Criteri d'amidament: Mides teòriques 
de projecte. 

16,000 89,95 1.439,20 

2.22 m³ D'estesa i piconat de sauló, a màquina, per capes 
de 25 cm de gruix, i un grau de compactació del 
95 % del proctor normal. Criteri d'amidament: 
volum mesurat en perfil compactat segons 
documentació gràfica de projecte 

60,505 37,78 2.285,88 

    
Total pressupost parcial nº 2 PAVIMENTS: 94.807,41 
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3.1 m Ml. Subministrament i col·locació de tub de Tub 
de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de 
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat 
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica 
amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al 
fons de la rasa sobre llit i costats de formigó. 
Inclou connexió a xarxa de pluvial existent. Criteri 
d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

88,250 32,72 2.887,54 

3.2 ut Desplaçament d'imbornals existents a nova 
ubicació del vial i construcció de nous. Inclou la 
construcció de l'embornal de 75x40x85 cm. amb 
maó perforat de 10x14x29 cm. aferrat amb morter 
M-5a, amb acabament interior lliscat, sobre base 
de formigó, la connexió a la xarxa de pluvials 
existent, amb l'excavació i terraplenat de la rasa i 
la col·locació i formigonat del tub de PVC de 
diàmetre 200 mm. Inclou marc i reixa de fundició 
amb forma de "V" de fundiciones olotenses o 
similar les del carrer Juli Garreta i Passatge X. 
Montsalvatge i normals les del carrer Bòbila de 
70x36,5x4 cm, de resistència totes elles D400. 
Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

16,000 198,08 3.169,28 

3.3 m Desplaçament de reixes corregudes de fosa de 
30 a 50 cm d'amplada a nova ubicació del vial. 
Inclou la construcció de la caixa de la reixa de 
profunditat mitjana de 80 cm, amb maó perforat 
de 10x14x29 cm. aferrat amb morter M-5a, amb 
acabament interior lliscat, sobre base de formigó, 
la connexió a la xarxa de pluvials existent, amb 
l'excavació i terraplenat de la rasa i la col·locació i 
formigonat del tub de PVC de diàmetre 200 mm. 
Es reutilitzen les reixes de fosa existent. Criteri 
d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

10,450 124,57 1.301,76 

    
Total pressupost parcial nº 3 AIGÜES PUVIALS: 7.358,58 
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4.1 pa Desmuntatge d'instal·lació existent, pals, tubs de 
conversió aèria-subterranea, columnes de 8 
metres d'alçada (4), lluminàries simples (2), 
lluminàries dobles (2), focus de façana del centre 
cívic (1), braços de façana amb lluminàries (5), 
focus de façana edifici Victòria (3), cablejat grapat 
a façana i retirada de material amb acopi al 
magatzem municipal. Inclou la reparació i segellat 
dels forats dels anclatges de façana dels braços i 
focus dels diferents edificis. Criteri d'amidament: 
Mides teòriques de projecte. 

1,000 655,65 655,65 

4.2 pa Localització de la línea soterrada d'enllumenat 
públic existent amb mitjans manuals i mecànics i 
el corresponent desplaçament a la nova 
localització dels punts de llum. Inclou tots els 
mitjans auxiliars i petit material per deixar la 
partida acabada. Criteri d'Amidament: mides 
teòriques de projecte. 

1,000 145,25 145,25 

4.3 pa Desmuntatge de cablejat aeri de l'enllumenat 
públic, que va des de la façana de l'edifici Victoria 
a la façana del Centre Cívic, deixant una presa de 
corrent estanca a la façana del Centre Cívic. 
Inclou tots els mitjans auxiliars i petit material per 
deixar la partida acabada. Criteri d'Amidament: 
mides teòriques de projecte. 

1,000 94,50 94,50 

4.4 m Subministrament i col·locació de tub flexible 
corrugat polietilè d'alta densitat de doble paret 
tipus Decaplast R, de 63 mm. de diàmetre 
exterior i muntat com a canalització soterrada. 
Criteri d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

121,200 3,79 459,35 

4.5 ut Construcció d'arqueta de pas o registre de 
40x40x55 cm. amb maó perforat de 10x14x29 
cm. aferrat amb morter M-5a, amb acabament 
interior lliscat, sobre base de formigó, inclús marc 
i tapa de fosa. Criteri d'amidament: Mides 
teòriques de projecte. 

8,000 86,01 688,08 

4.6 ut Subministrament i col·locació de columna 
troncocònica d'acer laminat S-235-JR i 
galvanitzat, tipus TRONCOCÓNICA de Novatilu o 
similar pintada amb acabat negre mate, de 4 m. 
d'alçària, sobre dau de formigó. Inclou base, 
cargols, perns, plantilles, i tot el petit material per 
deixar la partida acabada i connectada. Criteri 
d'Amidament: Unitats totalment instal·lades. 

12,000 299,08 3.588,96 

4.7 ut Subministrament i col·locació de Braç mural 
d'acer laminat S-235-JR i galvanitzat, tipus 
ABRZ109 de Novatilu o similar pintada amb 
acabat negre mate, de 600 mm de vol. Inclou tub 
metàl·lic galvanitzat de diàmetre 50 mm de 3 
metres d'alçada per a la conversió aèria-
subterrània, els Anclatges, cargols, perns, 
plantilles i tot el petit material per deixar la partida 
acabada i connectada. Criteri d'Amidament: 
Unitats totalment instal·lades. 

4,000 198,43 793,72 

4.8 m Subministrament i col·locació de conductor de 
coure nu, unipolar d'1x35 mm2. Criteri 
d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

121,200 6,84 829,01 

4.9 ut Subministrament i col·locació de piqueta de 
connexió a terra de 14.6 mm. de diàmetre i 1500 
mm. de llargària, clavada a terra. Criteri 
d'amidament: Mides teòriques de projecte. 

8,000 40,20 321,60 

4.10 m Subministrament i col·locació de conductor de 
coure tripolar de 3x6 mm2., segons UNE VV 0.6/1 
KV. Criteri d'amidament: Mides teòriques de 
projecte. 

249,200 5,65 1.407,98 
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4.11 ut Subministrament i col·locació de llumenera per 
exteriors, tipus SIENA de Novatilu o similar, 
simètrica / asimètrica, amb òptica i equip de doble 
nivell, LED 60 W, muntada sobre columna o braç 
de façana. Inclou la caixa de fusibles i tot el petit 
material per deixar la partida acabada, 
connectada i la posta en marxa. Criteri 
d'Amidament: Unitats totalment instal·lades. 

16,000 449,76 7.196,16 

    
Total pressupost parcial nº 4 ENLLUMENAT PÚBLIC: 16.180,26 
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5.1 ut Excavació de clot de plantació d'90x90x90 cm., a 
màquina. Criteri d'amidament: Mides teòriques de 
projecte. 

6,000 7,59 45,54 

5.2 m3 M3. Subministrament i incorporació de terra 
vegetal, a màquina. Criteri d'amidament: Mides 
teòriques de projecte. 

6,000 48,27 289,62 

5.3 ut Subministrament i plantació de Morera (Morus 
Alba) de 16 a 18 cm de perímetre de tronc. Criteri 
d'amidament: Unitats totalment plantades. 

6,000 51,80 310,80 

5.4 ut Subministre i instal·lació de pilona fixe cilíndrica 
de diàmetre 95 mm, metàl·lica de 1000 mm cm 
d'alçada, d'acer zincat amb anell superior d'acer 
inoxidable, de color negre forja, amb mitajns 
manuals i mecànics. Criteri d'amidament: Mides 
teòriques de projecte. 

10,000 31,24 312,40 

5.5 ut Subministre i instal·lació de pilona extraïble 
cilíndrica de diàmetre 95 mm, metàl·lica de 1000 
mm cm d'alçada, d'acer zincat amb anell superior 
d'acer inoxidable, de color negre forja, amb 
mitajns manuals i mecànics. Inclou joc de claus. 
Criteri d'amidament: Unitats instal·lades. 

3,000 85,24 255,72 

5.6 ut Instal·lació de senyals de carrer, orientatives i 
trànsit amb els corresponents suports verticals 
acopiats i emmagatzemats, amb mitjans manuals 
i mecànics. Criteri d'amidament: Unitats 
instal·lades. 

5,000 12,34 61,70 

5.7 ut De subministrament i fixació de placa reflectora 
circular, octogonal, rectangular o triangular 
d'alumini de 60 cm de diàmetre o costat, 
antireflectant, amb el corresponent suport 
d'alumini de diàmetre 60 mm i 3,5 metres de llarg. 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons 
documentació gràfica de projecte 

10,000 67,79 677,90 

5.8 ut Subministre i instal·lació de Banc, de la casa 
NOVATILU model BCN21, o similar, de 180 cm 
de llargada, format per 6 taulons de fusta tropical, 
amb peus de fundició i tornilleria d'acer 
inoxidable. Peus amb una capa d'imprimació 
epoxi i pintura de polièster en pols de color gris 
martelé i la fusta tropical amb protecció fungicida, 
insecticida e hidròfuga. Inclou la instal·lació amb 
mitajns manuals i mecànics i la tornilleria M10 per 
anar fixada al terra. Criteri d'amidament: Unitats 
instal·lades. 

2,000 156,19 312,38 

5.9 ut Subministre i instal·lació de paperera de 60 litres 
de capacitat, de la casa NOVATILU model 
Barcelona, o similar, de forma circular i diàmetre 
540 mm i 885 mm d'alçada. 

4,000 39,52 158,08 

5.10 ut Subministre i instal·lació d'aparca bicicletes, de la 
marca ESCOFET, model DAE Bicipoda 70/91, de 
xapa d'acer galvanitzat en calent per immersió, 
de 5 mm de gruix de cos i 8 mm la base, amb una 
alçada de 850 mm i anclats amb 4 perns d'acer 
zincat DIN 602 M-8, de 100 mm de llarg. Criteri 
d'amidament: Unitats instal·lades. 

5,000 190,75 953,75 

5.11 ml De faixa reflectant en línia contínua de 10 cm 
d'amplada amb pintura acrílica blanca i 
microesferes de vidre. Criteri d'amidament: 
longitud mesurada segons documentació gràfica 
de projecte deduint forats 

298,100 0,71 211,65 

5.12 ml De faixa reflectant en línia contínua de 40 cm 
d'amplada amb pintura acrílica blanca i 
microesferes de vidre. Criteri d'amidament: 
longitud mesurada segons documentació gràfica 
de projecte deduint forats 

51,000 3,67 187,17 
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5.13 m² De marques superficials reflectants, segons 
especificacions del projecte. Criteri d'amidament: 
superfície mesurada segons documentació 
gràfica de projecte 

8,000 12,44 99,52 

    
Total pressupost parcial nº 5 JARDINERIA, MOBILIARI URBÀ i SENYALITZACIÓ: 3.876,23 
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6.1.- Fons d'excavació 

6.1.1 ut Geotècnia. Assaig de compactació. Próctor 
Modificat. UNE 103.501:1994. 

1,000 60,50 60,50 

6.1.2 ut Densitat-humitat "in situ" per mètodes nuclears, 
UNE 103900:2013 (mínim 4 determinacions). 

5,000 12,50 62,50 

    
Total 6.1.- 06.01 Fons d'excavació: 123,00 

6.2.- Formigó 

6.2.1 ut Fabricació d'una sèrie de 4 provetes cúbiques de 
15 cm d'aresta, amb determinació de consistència 
curat i ruptura a compressió segons normatives 
UNE vigents. Temps màx. espera: 1h (màx. 50 
Km). 

6,000 50,00 300,00 

    
Total 6.2.- 06.02 Formigó: 300,00 

6.3.- Mescla Bituminosa AC22 base B 50/70G 

6.3.1 ut Control de temperatures en l'execució de 
paviments de mescles bituminoses en calent. 

1,000 2,40 2,40 

6.3.2 ut Fabricació de 3 provetes segons UNE EN 12697-
30 i determinació de la densitat segons UNE EN 
12697-6. 

1,000 64,90 64,90 

6.3.3 ut Mescles bituminoses. Mètodes d'assaig per 
mescles bituminoses en calent. Part 8: 
Determinació del contingut de buits en les 
provetes bituminoses (3 provetes), UNE EN 
12697-8:2003. Part 5: Determinació de la densitat 
màxima, UNE-EN 12697-5. 

1,000 63,00 63,00 

6.3.4 ut Mescles bituminoses. Mètodes d'assaig per 
mescles bituminoses en calent. Part 1: Contingut 
de lligam soluble. UNE-EN 12697-1:2012. Part 2: 
Determinació de la granulometria de les 
partícules. UNE-EN 12697-2:2015. 

1,000 73,90 73,90 

    
Total 6.3.- 06.03 Mescla Bituminosa AC22 base B 50/70G: 204,20 

6.4.- Mescla Bituminosa AC16 surf B 50/70D 

6.4.1 ut Control de temperatures en l'execució de 
paviments de mescles bituminoses en calent. 

1,000 2,40 2,40 

6.4.2 ut Fabricació de 3 provetes segons UNE EN 12697-
30 i determinació de la densitat segons UNE EN 
12697-6. 

1,000 64,90 64,90 

6.4.3 ut Mescles bituminoses. Mètodes d'assaig per 
mescles bituminoses en calent. Part 8: 
Determinació del contingut de buits en les 
provetes bituminoses (3 provetes), UNE EN 
12697-8:2003. Part 5: Determinació de la densitat 
màxima, UNE-EN 12697-5. 

1,000 63,00 63,00 

6.4.4 ut Mescles bituminoses. Mètodes d'assaig per 
mescles bituminoses en calent. Part 1: Contingut 
de lligam soluble. UNE-EN 12697-1:2012. Part 2: 
Determinació de la granulometria de les 
partícules. UNE-EN 12697-2:2015. 

1,000 73,90 73,90 

6.4.5 ut Extracció de testimonis Ø100 mm d'aglomerat 
asfàltic endurit (mínim 4 ut. per desplaçament). 
Segons NLT 314/92. 

3,000 51,20 153,60 

6.4.6 ut Densitat d'una capa de mescla bituminosa 
procedent de testimonis, NLT 168/90 o UNE-EN 
12697-6. 

6,000 21,25 127,50 
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6.4.7 ut Reompliment del buit de l'extracció d'un testimoni 
amb aglomerat asfàltic en fred, formigó, material 
granular o morter ràpid (sense retracció o 
expansiu). 

3,000 7,60 22,80 

    
Total 6.4.- 06.04 Mescla Bituminosa AC16 surf B 50/70D: 508,10 

    
Total pressupost parcial nº 6 CONTROL DE QUALITAT: 1.135,30 
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7.1 pa Partida alçada a justificar, per a les mesures de 
seguretat i salut a implantar a obra d'acord amb el 
pla de Seguretat i Salut aprovat. 

1,000 750,00 750,00 

    
Total pressupost parcial nº 7 SEGURETAT i SALUT: 750,00 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL Import(€) 

 
1 ENDERROCS i MOVIMENTS DE TERRES 

 
15.273,87 

2 PAVIMENTS 94.807,41 
3 AIGÜES PUVIALS 7.358,58 
4 ENLLUMENAT PÚBLIC 16.180,26 
5 JARDINERIA, MOBILIARI URBÀ i SENYALITZACIÓ 3.876,23 
6 CONTROL DE QUALITAT 1.135,30 

  6.1.- Fons d'excavació 123,00 

  6.2.- Formigó 300,00 

  6.3.- Mescla Bituminosa AC22 base B 50/70G 204,20 

  6.4.- Mescla Bituminosa AC16 surf B 50/70D 508,10 

7 SEGURETAT i SALUT 750,00 
          Total .........: 139.381,65 
 
Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT  TRENTA-NOU MIL TRES-CENTS VUITANTA-
U euros AMB SEIXANTA-CINC cèntims d’euro. 

     
 

 
 

Sant Julià de Ramis, Maig de 2017 
 
 
 
 
 
 
           NURI SARQUELLA i GELI    JOSEP Mª BALLÓ i FERRAN 

ARQUITECTA                                               ARQUITECTE TÈCNIC 
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RESUM DEL PRESSUPOST 
 

 1 ENDERROCS i MOVIMENTS DE TERRES. 15.273,87   

  2 PAVIMENTS. 94.807,41   

  3 AIGÜES PUVIALS. 7.358,58   

  4 ENLLUMENAT PÚBLIC. 16.180,26   

  5 JARDINERIA, MOBILIARI URBÀ i SENYALITZACIÓ. 3.876,23   

  6 CONTROL DE QUALITAT     

    6.1 Fons d'excavació. 123,00   

    6.2 Formigó. 300,00   

    6.3 Mescla Bituminosa AC22 base B 50/70G . 204,20   

    6.4 Mescla Bituminosa AC16 surf B 50/70D . 508,10   

    Total 6 CONTROL DE QUALITAT ..........: 1.135,30   

  7 SEGURETAT i SALUT . 750,00   

  Pressupost d'execució material 139.381,65   

  13% de despeses generals 18.119,61   

  6% de benefici industrial 8.362,90   

  Suma 165.864,16   

  21% IVA   34.831,47   

  Pressupost d'execució per contracta   200.695,63   

              

  
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS MIL SIS-CENTS 
NORANTA-CINC euros AMB SEIXANTA-TRES cèntims d’euro.   

              

  
    

  

 
Sant Julià de Ramis, Maig de 2017 

 
 
 
 
 
 

           NURI SARQUELLA i GELI    JOSEP Mª BALLÓ i FERRAN 
ARQUITECTA                                               ARQUITECTE TÈCNIC 
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1 DADES DE L'OBRA 
 
1.1 TIPUS D'OBRA: Urbanització. 

 
1.2 EMPLAÇAMENT: Carrer Juli Garreta – 17460 – Sant Julià de Ramis. 

 
1.3 SUPERFÍCIE: 2.434,35 m2. 

 
1.4 PROMOTOR: Ajuntament de Sant Julià de Ramis. 

 
1.5 TECNIC AUTOR DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ: Nuri Sarquella i Geli – arquitecta / 

Josep Mª Balló i Ferran – arquitecte tècnic. 
 
1.6 TÈCNIC REDACTOR DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT: Nuri Sarquella 

i Geli – arquitecta / Josep Mª Balló i Ferran – arquitecte tècnic. 
 

 

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
 

2.1 Topografia: L’obra està situada en el carrer Juli Garreta, en el terme municipal de Sant 
Julià de Ramis i el carrer es troba pavimentat i planer, sense desnivells.   

 
2.2 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: les edificacions colindants són 

edificis d’habitatges plurifamiliars aïllats, de planta baixa mes tres plantes pis, i 
equipaments municipals com el Centre Cívic i l’Escola Castellum. 

 
2.3 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades:  Tots els serveis de 

l’entorn del carrer Juli Garreta, tals com la xarxa de Baixa Tensió, Telefonia, Gas 
Natural, i Agua potable i Enllumenat Públic són soterrats i part d’una línea de  
l’enllumenat públic es troba grapada a la façana de l’edifici Victoria. Tant les 
instal·lacions aèries com soterrades estan localitzades en els corresponents plànols. 

 
2.4 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres: 

Carrer pavimentat amb vorera a cada costat de 2 metres d’amplada i vial de 6 metres, 
amb un trànsit rodat, de baixa intensitat, bàsicament veïnal.  

 

 
3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
 MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 

3.1 INTRODUCCIÓ 
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
3.4  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
3.5 PRIMERS AUXILIS 
3.6 NORMATIVA APLICABLE 
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3.1 INTRODUCCIÓ 
 
L'objectiu principal de l’estudi bàsic de Seguretat i Salut és establir, durant l'execució 
d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties 
professionals, així com  informació útil per efectuar al  seu dia, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Se seguiran les directrius bàsiques de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per portar a 
terme les seves obligacions al terreny de la prevenció de riscos professionals, d'acord 
amb el Reial Decret 1627/1997 del 24 d'octubre, mitjançant el qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 
Aquest ESTUDI BÀSIC de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de 
l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no ho hi 
hagi, per la Direcció Facultativa.  

 
En el centre de Treball hi haurà un Llibre d'Incidències per a seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta en el Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement 
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el terme de 24 hores. Així mateix es 
garanteix que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 
Seguretat i Salut a l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs, el promotor donarà  avís a l'autoritat laboral 
competent, segons model  inclòs en l'annex III del Reial Decret. La comunicació 
d'obertura del centre de Treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla 
de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de 
la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la Seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, al contractista, subcontractistes i representants dels 
treballadors. Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del 
promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als 
subcontractistes (art. 11è). 

 
 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ  DE L'OBRA 
 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de 
novembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les activitats següents: 
 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que poguessin afectar la Seguretat i Salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones de magatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillós utilitzats 
g) L'emmagatzemament i l'eliminació o evacuació de residus i enderrocs 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 



Serveis Tècnics Municipals  

 

PROJECTE TÈCNIC DE REURBANITZACIÓ  131 de 167 
Carrer Juli Garreta (SANT JULIÀ DE RAMIS) 
 

caldrà dedicar a les diferents tasques o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractista, subcontractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de tasca o activitat 

que es realitzi a l'obra o prop d'ella. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts en l'article 15º de la Llei 31/95 són els 
següents: 

 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integrin el deure general de prevenció, 

d'acord  amb els següents principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos en origen 
d) Adaptar el Treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels 

llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, a fi  
de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes d'aquest en la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir el que és perillós pel que tingui poc o res de perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors 

en matèria de Seguretat i Salut en el moment d'encomanar les tasques 
 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 
zones de risc greu i específic 

 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les de què es 
pretén controlar i no existeixin alternatives mes destrals 

 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a  finalitat garantir 

com a  àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa 
respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells 
mateixos i les societats cooperatives respecte als socis, l'activitat de les quals  
consisteix en la prestació del seu Treball personal. 

 
 
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicades a l'obra  
establertes en l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs de l'obra, fins i tot considerant 
que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o ben ser 
aplicables a altres treballs. 

 
Es tindrà especial atenció en els risc més usuals a les obres, com per exemple les 
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caigudes, talls, cremades, raspadures i cops, havent d'adoptar en cada moment la 
mesura mes  adequada per al treball que es realitzi. A més a més, es tindrà en compte  
les possibles repercussions en  a les estructures de les edificacions veïnes i tenir 
atenció a minimitzar en tot moment el risc d'incendi. Així mateix, els riscos relacionats 
es tindran en compte pels previsibles treballs posteriors ( reparació, manteniment...). 
 
3.3.1  MITJANS I MAQUINÀRIA  

- Atropellaments, xocs amb altres vehicles, agafades 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

    - Riscos derivats del funcionament de grues  
    - Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o  emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
-   Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 

3.3.2  TREBALLS PREVIS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzemament de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

3.3.3 ENDERROCS 
 - Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,   

 gas...) 
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 - Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

 - Contactes amb materials agressius 
 - Talls i punxades 
 - Cops i ensopegades 
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Ambient excessivament sorollós 
 - Fallida de l’estructura 
 - Sobre esforços per postures incorrectes 
 - Acumulació i baixada de runes 

 
3.3.4  MOVIMENT DE TERRES i EXCAVACIONS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 

- Generació excessiva de pols o  emanació de gasos tòxics 
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- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 
- Accidents derivats de variació de condicions atmosfèriques. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 

 
3.3.5  FONAMENTS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 
- Fallides d’encofrats. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gossos tòxics. 
- Bolcada de piles de materials. 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques,...) 
 

3.3.6  ESTRUCTURA 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallides d’encofrats. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gossos tòxics. 
- Bolcada de piles de materials. 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques,...) 
 

3.3.7  RAM DE PALETA 
- Generació excessiva de pols o  emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de  punts   alts i/o des d'elements provisionals  d'accés  
    ( escales,  plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
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- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials,  rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per  postures  incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos  derivats del magatzematge de materials (temperatura,  humitat,  

reaccions  químiques) 
 

3.3.8  COBERTA 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallides d’encofrats. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gossos tòxics. 
- Bolcada de piles de materials. 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques,...) 
 

3.3.9  REVESTIMENTS I ACABATS 
- Generació excessiva de pols o  emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de  punts   alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales,  plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials,  rebots 
- Sobre esforços per  postures  incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos  derivats del magatzematge de materials (temperatura,  humitat,  

reaccions  químiques) 
 

3.3.10. INSTAL·LACIONS  
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobresforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
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3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 

1 Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o 
caiguda d'alçada, per les particulars característiques de l'activitat exercida, 
els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un 
risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut 
dels treballadors sigui legalment exigible 

     - No n’hi ha. 
3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa 

específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 
     - No n’hi ha. 

4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
     - No n’hi ha. 

5 Treballs que exposin a risc d'ofec per immersió 
     - No n’hi ha. 

6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments 
de terres subterranis 

     - No n’hi ha. 
7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

     - No n’hi ha. 
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

     - No n’hi ha. 
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

     - No n’hi ha. 
 10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats 
pesats.  

      
 
3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 
Com a  criteri general primaran les proteccions col·lectives  enfront de les individuals. 
A més a més,  es mantindran en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els mitjans de protecció  estan 
homologats segons la normativa vigent. Fins i tot, les mesures relacionades es tindran 
en compte en previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 
3.4.1  MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

- Organització i planificació dels treballs per evitar  interferències entre les 
diferents tasques i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o calzos durant les tasques de 

càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de Seguretat amb les instal·lacions existents 
- Els elements de les instal·lacions deuen estar amb les seves proteccions 

aïllades 
- Ancoratge correcte de la maquinària d'obra 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d'execució segons l'estat real dels elements 

(subsòl,    edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estirades i pantalles de protecció 

de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
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- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda  
- Col·locació de xarxes en buits horitzontals 
- Protecció de buits i façanes per evitar la caiguda d'objectes  (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació d'enderrocs, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà,  plataformes de treball i bastides 

   
3.4.2  MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o  projecció de 
partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- En totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixos de protecció serà 

necessari establir  punts  d'ancoratge segurs per poder subjectar el cinturó 
de seguretat homologat, la utilització del qual  serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos 

- Utilització de davantals 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill 

d'intoxicació atura mes d'un operari. Utilització d'equips de  subministrament 
d'aire 

- Utilització de guants de goma dielèctrics contra contactes elèctrics directes o 
indirectes. 

- Utilització de pantalles i/o ulleres de protecció en treballs de soldadura. 
- Botes de goma. 
- Impermeables 

 
3.4.3  MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i il·luminació de l'obra. En cas que el tancament 
envaeixi la calçada cal preveure un corredor protegit per al pas de vianants. 
El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Immobilització de camions mitjançant  falques durant les tasques de càrrega 
i descàrrega 

- Comprovació de solucions d'execució segons l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de buits i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 
  

3.5 PRIMERS AUXILIS 
 

Es disposarà d'una farmaciola que contingui de material especificat en la normativa 
vigent. 

 
Es disposarà en l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i direccions dels 
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat 
dels possibles accidentats. 

 
 

3.6 NORMATIVA APLICABLE  
 

Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92).Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles 
RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) .Disposiciones mínimas de Seguridad y de 
Salud en las obras de construcción 



Serveis Tècnics Municipals  

 

PROJECTE TÈCNIC DE REURBANITZACIÓ  137 de 167 
Carrer Juli Garreta (SANT JULIÀ DE RAMIS) 
 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE. Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió 
d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) .Prevención de riesgos laborales 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). Reglamento de los Servicios de Prevención 
RD 485/1997 de 14 de noviembre (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas en materia de 
señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
RD 486/1997 de 14 de noviembre (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l’esmenta en quant a 
escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 
RD 487/1997 de 14 de noviembre (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, 
para los trabajadores 
RD 488/97 de 14 de noviembre (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 
RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 
RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud, 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball. Modifica i deroga 
alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en 
la industria de la Construcción. Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53), 
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40). Reglamento 
general sobre Seguridad e Higiene 
O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 
09/09/70). Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica. 
Correció d’errades: BOE: 17/10/70 
O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86). Modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene. Correcció 
d’errades: BOE: 31/10/86 
O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87). Nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación 
O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). Señalización, balizamiento, limpieza y terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado 
O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77). Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Modificació:O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88). Instrucción Técnica Complementaria MIE AEM 2 del 
Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para 
obras. Modificació:O. De 16 de noviembre de 1990 (BOE: 24/04/90) 
O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84). Reglamento sobre seguridad de los trabajos con 
riesgo de amianto 
O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87). Normas complementarias del Reglamento sobre 
seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89). Protección a los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 
O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71). Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el trabajo. 
Correcció d’errades: m BOE: 06/04/71. Modificació: BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 
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O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98). S’aprova el model de Llibre d’Incidències en obres 
de construcció 
Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores 
R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74) : N.R. MT 1: Cascos no metálicos 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75) : N.R. MT 2: Protectores auditivos 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75) : N.R. MT 3: Pantallas para soldadores. Modificació: 
BOE: 24/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75) : N.R. MT 4: Guantes aislantes de electricidad. 
Modificació: BOE: 25/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75) : N.R. MT 5: Calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos. Modificació: BOE: 27/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75) : N.R. MT 6: Banquetas aislantes de maniobras. 
Modificació: BOE: 28/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75) : N.R. MT 7: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias. 
Normas comunes y adaptadores faciales. Modificació: BOE: 29/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75) : N.R. MT 8: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros mecánicos. Modificació: BOE: 30/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75) : N.R. MT 9: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes. Modificació: BOE: 31/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75) : N.R. MT 10: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco. Modificació: BOE: 01/11/75 
Normativa d’àmbit local (ordenances municipals) 

 
 

4. FORMACIÓ i INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ 
 

En compliment de la llei 31/1995 de 8 de novembre de 1995, sobre prevenció de riscos 
laborals, es realitzaran les següents activitats: 
A partir del reconeixement mèdic i de la signatura del contracte d’obres, s’informarà a 
cada treballador dels riscos laborals que té el treball de cada operari. 
S’explicarà a cada treballador la prevenció dissenyada en el Pla de Seguretat i Salut de 
l’obra i que l’afecti directament. 
Es presentarà a cada treballador, el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase 
d’execució de l’obra, i en la seva absència qui serà el responsable de l’obra. 
Es realitzarà un curs formatiu general per a tots els treballadors. 

 
 
 

 
Sant Julià de Ramis, Maig de 2017 

 
 
 
 
 
 

           NURI SARQUELLA i GELI    JOSEP Mª BALLÓ i FERRAN 
ARQUITECTA                                               ARQUITECTE TÈCNIC 
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PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES, ECONÒMIQUES I LEGALS 
 
CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS. 
Naturalesa i objecte del Plec general. Documentació del contracte d’obra 
 
CAPÍTOL I. CONDICIONS  FACULTATIVES. 
 
EPÍGRAF 1: DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 
L’Arquitecte Director. L’Aparellador  o Arquitecte Tècnic. 
El Constructor. 
 
EPÍGRAF 2: DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA. 
Verificació dels documents del Projecte. 
Pla de Seguretat i Higiene. 
Oficina a l’obra. 
Representació del Contractista. 
Presencia del Constructor a l’obra. 
Treballs no estipulats expressament. 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del Projecte. 
Reclamacions contra Ordres de Direcció Facultativa. 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l’Arquitecte. 
Faltes del personal. 
 
EPÍGRAF 3: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS 
MITJANS AUXILIARS. 
Camins i accessos. 
Replanteig. 
Començament de l’obra. Ritme d’execució dels treballs. 
Ordre dels treballs. 
Facilitat per a altres contractistes. 
Ampliació del Projecte per causes imprevistes o de força major. 
Prorroga per causa de força major. 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l’obra. 
Condicions generals d’execució dels treballs. 
Obres ocultes. 
Treballs defectuosos. 
Vicis ocults. 
Dels materials i aparells. La seva procedència. 
Presentació de mostres. 
Materials no utilitzables. 
Materials i aparells defectuosos. 
Despeses ocasionades per proves i assaigs. 
Neteja de les obres. 
Obres sense prescripcions. 
 
EPÍGRAF 4: DE LES RECEPCIONS D’EDIFICIS I OBRES ANNEXES. 
De les recepcions provisionals. 
Documentació final d’obra. 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l’obra. 
Termini de garantia. 
Conservació de les obres rebudes provisionalment. 
De la recepció definitiva. 
Prorrogació del termini de garantia. 
De les recepcions de treball la Contracta dels quals hagi estat rescindida. 
 
CAPÍTOL II. CONDICIONS ECONÒMIQUES. 
 
EPÍGRAF 1 
Principi general. 
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EPÍGRAF 2 
Fiances. 
Fiança provisional. 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança. 
De la seva devolució general. 
Devolució de la fiança en el cas que es fessin recepcions parcials. 
 
EPÍGRAF 3: DELS PREUS. 
Composició dels preus unitaris. 
Preu de Contracta, Import de Contracta. 
Preus contradictoris. 
Reclamacions d’augment de preus per causes diverses. 
Formes tradicionals de medir o aplicar els preus. 
De la revisió dels preus aplicats. 
Plec de materials. 
 
EPÍGRAF 4: OBRES PER A ADMINISTRACIÓ. 
Administració. 
Obres per Administració directe. 
Obres per Administració delegada o indirecte. 
Liquidació d’obres per Administració. 
Abonament al Constructor en el baix rendiment dels obrers. 
Responsabilitats del Constructor. 
 
EPÍGRAF 5: DE LA VALORACIÓ I ABONAMENTS DELS TREBALLS. 
Formes diverses d’abonament de les obres. 
Relacions valorades i certificacions. 
Millores de les obres lliurement executades. 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada. 
Abonament d’esgotaments i altres treballs especials no Contractats. 
Pagaments. 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia. 
 
EPÍGRAF 6: DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES. 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d’acabament de les obres. 
Demora dels pagaments. 
 
EPÍGRAF 7: DIVERSOS. 
Millores i augment d’obra. Casos contraris. 
Unitats d’obres defectuoses però acceptables. 
Assegurança de les obres. 
Conservació de les obres. Utilització per Contractista d’edificis o bens del Propietari. 
 
CAPÍTOL III. CONDICIONS LEGALS. 
 
Contractistes. 
Contracte. 
Adjudicació. 
Subhastes i concursos. 
Formalització del contracte. 
Arbitratge obligatori. 
Jurisdicció competent. 
Responsabilitat del Contractista. 
Accidents de treball. 
Danys a tercers. 
Anuncis i cartells. 
Còpia de documents. 
Troballes. 
Causes de rescissió de contracte. 
Subministra de material. 
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CAPÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS 
 
NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL. 
Article 1. El present Plec General te caràcter supletori del Plec de Condicions Particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del Projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l’execució de les obres fitxant 
en els nivells tècnics de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el 
contracte i d’acord amb la legislació aplicable, al Promotor o Propietari de l’obra, al Contractista o 
Constructor de l’obra, als seus tècnics i encarregats, a l’Arquitecte o Aparellador o Arquitecte Tècnic, així 
com les relacions entre ells i les seves relacions corresponents en ordre a l’acompliment del contracte 
d’obra. 
 
DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA. 
Article 2. Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es 
refereix al valor de les seves especificacions en cas d’omissió o contradicció aparent: 
1.- Les condicions fixades en el mateix document de contracte d’empresa o arrendament d’obra si és que 
existeix. 
2.- El Plec de Condicions Particulars. 
3.- El present Plec de Condicions. 
4.- La resta de la documentació del Projecte ( memòria, plànols, medicions i pressupost). 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s’incorporarà al Projecte com a 
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. 
En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en el plànols, la cota preval 
sobre la mida a escala. 
 
CAPÍTOL I. CONDICIONS FACULTATIVES. 
 
EPÍGRAF 1. DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES. 
 
L’APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC. 
Article 4. Correspon a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a.- Redactar el document d’estudi i anàlisi del Projecte d’acord amb el previst a l’article 1.4 de les Tarifes 
d’Honoraris aprovades per RD. 314/1979 de 19 de gener. 
b.- Planificar, a la vista del Projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d’aplicació, el 
control de qualitat i econòmic de les obres. 
c.- Redactar, quan es demani, l’estudi dels sistemes adients als riscs de treball en al realització de l’obra i 
aprovar el Pla de Seguretat i Higiene per a la seva aplicació. 
d.- Efectuar el replanteig de l’obra i preparar l’acta corresponent subscrivint-la juntament amb l’Arquitecte 
i amb el Constructor. 
e.- Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en el 
treball, controlant en la seva correcta execució. 
f.- Ordenar i dirigir l’execució material d’acord amb el Projecte, amb les normes tècniques i amb les 
regles de bona construcció. 
g.- Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d’obra segons les 
freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions 
que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d’acord amb el Projecte i a la normativa 
tècnica aplicable. Dels resultats n’informarà puntualment al Constructor, donant-li en tot cas, les ordres 
oportunes; si la contingència no es resolgués s’adoptaran les mesures que calguin donant en compte a 
l’Arquitecte. 
h.- Fer les medicions d’obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les 
certificacions establertes, a les certificacions valorades i al liquidació final de l’obra. 
 
EL CONSTRUCTOR. 
Article 5. Correspon al Constructor. 
a.- Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o autoritzant 
les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 
b.- Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Higiene de l’obra en aplicació de l’estudi corresponent i 
disposar en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per l’observació 
de la normativa vigent en matèria de seguretat en el treball. 
c.- Subscriure amb l’Arquitecte i l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, l’acte de replanteig de l’obra. 
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d.- Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 
e.- Els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d’idoneïtat 
requerits per les normes d’aplicació. 
f.- Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra i donar el vist i plau a les anotacions que s’hi 
practiquin. 
g.- Facilitar a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, l’acte de replanteig de l’obra. 
h.- Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 
i.- Subscriure amb el Promotor, les actes de recepció provisional i definitiva. 
j.- Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra. 
 
EPÍGRAF 2. DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA  
 
VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
Article 6. Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació 
aportada li resulta suficient per la comprensió de la totalitat de l’obra Contractada, o en cas contrari, 
sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Article 7. El Constructor, a la vista del Projecte d’Execució que contingui, en tot cas, l’Estudi de Seguretat 
i Salut presentarà el Pla de Seguretat i Salut a l’obra a l’aprovació de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic de 
la Direcció Facultativa. 
 
OFICINA A L’OBRA 
Article 8. El Constructor habilitarà a l’obra, una oficina en la qual hi haurà un  taulell adequat, on s’hi 
puguin estendre i consultar els plànols. 
En l’esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
• El Projecte d’Execució complert. 
• La Llicencia d’obres. 
• El Llibre d’Ordres i assistències. 
• El Pla de Seguretat i Higiene. 
• El Llibre d’Incidències. 
• El reglament i Ordenança de Seguretat i Salut en el treball. 
• La documentació de les assegurances esmentades en l’article 5.j. 
 
Disposarà a més el Constructor, una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada 
per a treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 
Article 9. El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a encarregat 
seu a l’obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per 
representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixin a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s’especifica a l’article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el “Plec de Condicions Particulars 
d’índole facultativa”, el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o mig, segons el 
casos. 
El Plec de Condicions Particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor 
s’obligui a mantenir en l’obra com a mínim i el temps de dedicació compromesa. 
L’incompliment d’aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal 
segons la naturalesa del treball, facultarà a l’Arquitecte tècnic per ordenar la paralització de les obres, 
sense cap dret a reclamació, fons que sigui esmenada la deficiència. 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN L’OBRA 
Article 10. El Cap d’obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant 
la jornada legal de treball i acompanyarà a l’Arquitecte o Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites 
que es facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica del reconeixements que es 
considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de medicions i 
liquidacions. 
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TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 
Article 11. Es obligació de la Contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i 
aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents del Projecte, 
sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l’Arquitecte tècnic dins els 
límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d’obra i tipus d’execució. 
En cas de defecte d’especificació en el Plec de Condicions Particulars, s’entendrà que cal un reformat 
del Projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus 
d’alguna unitat d’obra en més del 20 per cent o del total del pressupost en més d’un 10 per cent. 
 
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
Article 12. Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 
indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament 
per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar originals o les còpies subscrivint amb la seva 
signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de 
l’Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l’Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les Disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer al 
Constructor, haurà de dirigir-la dins precisament el termini de tres dies, a aquell que hagués dictat, el 
qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licites. 
 
Article 13. El Constructor podrà requerir de l’Arquitecte o Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les 
seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i 
execució del Projecte. 
 
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE DIRECCIÓ FACULTATIVA 
Article 14. Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades de 
la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a traves de l’Arquitecte tècnic, davant la Propietat, 
si són d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions 
corresponents. Contra Disposicions d’ordre tècnic de l’Arquitecte o de l’Aparellador o l’Arquitecte Tècnic, 
no s’admetrà cap reclamació, el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat si ho estima oportú, 
mitjançant exposició raonada dirigida a l’Arquitecte tècnic, el qual podrà limitar la seva resposta a 
l’acusament de recepció que, en tot cas, serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L’ARQUITECTE 
Article 15. El Constructor no podrà recusar els Arquitectes, Aparelladors o personal encarregat per 
aquests de la vigilància de l’obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius 
per als reconeixements i medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d’acord amb allò estipulat a l’article precedent, 
però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
FALTES DEL PERSONAL 
Article 16. L’Arquitecte tècnic, en cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta 
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el 
Contractista perquè aparti de l’obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 
 
Article 17. El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, 
subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les 
seves obligacions com a Contractista general de l’obra. 
 
EPÍGRAF 3. PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS 
MITJANS AUXILIARS. 
 
CAMINS I ACCESSOS 
Article 18. El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos s l’obra i el seu tancament o ballat. 
L’Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
REPLANTEIG 
Article 19. El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant en les referències 
principals que mantindrà com a base d’ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a 
càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
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El Constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada 
aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d’un plànol que haurà de 
ser aprovat per l’Arquitecte tècnic i serà responsabilitat del Constructor l’omissió d’aquest tràmit. 
 
COMENÇAMENT DE L’OBRA. RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 
Article 20. El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec 
esmenat quedin executat els treballs corresponents i, en conseqüència, l’execució total es dugui a terme 
dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l’Arquitecte i l’Aparellador o 
Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d’anticipació. 
 
ORDRE DELS TREBALLS 
Article 21. En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells 
casos en que, per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
FACULTAT PER A ALTRES CONTRACTISTES 
Article 22. D’acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar 
totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres 
Contractistes que intervinguin en l’obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que 
tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d’energia o altres 
conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
APLICACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 
Article 23. Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no 
s’interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l’Arquitecte tècnic en tant es 
formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les 
obres de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l’import del qual li serà consignat en un 
pressupost addicional a abonat directament, d’acord amb el que s’estipuli. 
 
PRORROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 
Article 24. Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués 
començar les obres o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, 
se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l’acompliment de la Contracta, previ informe favorable de 
l’Arquitecte tècnic. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit a l’Arquitecte tècnic, la causa que 
impedeix l’execució a la marxa dels treballs i retard que degut a això s’originaria en els terminis acordats, 
raonant degudament la pròrroga que per l’esmentada causa sol·licita. 
 
RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L’OBRA 
Article 25. El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obres estipulats, 
al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en 
que havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
 
CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DE TREBALLS 
Article 26. Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que 
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota responsabilitat de la Direcció 
facultativa  i per escrit, entreguin l’Arquitecte o l’Aparellador o l’Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de 
les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l’article 11. 
 
OBRES OCULTES 
Article 27. De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults a l’acabament de l’edifici, se 
n’aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits, aquests documents 
s’estendran per triplicat i s’entregaran: un a l’Arquitecte, altre a l’Aparellador i el tercer, al Contractista. 
Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es 
consideraran documents indispensables per a efectuar les medicions. 
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TREBALLS DEFECTUOSOS 
Article 28. El Constructor haurà d’emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les 
“Condicions generals i Particulars d’índole tècnica” del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun 
dels treballs Contractats d’acord amb allò especificat també en l’esmenat document. 
Per això i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’edifici, és responsable de l’execució dels treballs 
que ha Contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala 
execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o els aparells col·locats sense que li exoneri de 
responsabilitat el control que és competència de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet de que 
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d’obra, que sempre s’entendran 
exemptes i abonades a bon compte. 
Com a conseqüència de l’expressa’t anteriorment quan l’Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o 
defectes en els treballs executats o que els materials emprats o els aparells emprats o els aparells 
col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui que l’execució dels treballs o un cop 
finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l’obra podrà disposar que les parts 
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el que s’hagi Contractat, i tot això a càrrec 
de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l’enderroc i reconstrucció ordenades, es 
plantejarà la qüestió davant l’Arquitecte tècnic de l’obra, que ho resoldrà. 
 
VICIS OCULTS 
Article 29. Si l’Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l’existència de vicis 
ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la 
recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que 
suposi que són defectuoses, donant compte de la circumstància a l’Arquitecte tècnic. Les despeses que 
ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari 
seran a càrrec de la Propietat. 
 
DELS MATERIALS I DELS APARELLS, LA SEVA PROCEDÈNCIA 
Article 30. El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts 
que ell cregui convenient, excepte en els casos en que el Plec Particular de Condicions Tècniques 
preceptiu una procedència determinada. Obligatòriament, i abans de presentar a l’Aparellador o 
Arquitecte Tècnic una llista complerta en la qual s’hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, 
qualitats i procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
PRESENTACIÓ DE LES MOSTRES 
Article 31. A petició de l’Arquitecte tècnic, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb 
l’anticipació prevista en el Calendari de l’Obra. 
 
MATERIALS NO UTILITZABLES 
Article 32. El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en lloc 
adequat, els materials precedents de les excavacions, enderrocs, etc. que no siguin utilitzats en l’obra. 
Si no s’hagués preceptuat res sobre el Particular, es retiraran de l’obra, quan així ho ordeni l’Aparellador 
o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte 
el valor d’aquests materials i les despeses dels seu transport. 
 
MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 
Article 33. Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells que no fossin de la qualitat prescrita 
en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s’exigeix o en fi, quan la manca de prescripcions 
formals del Plec, es reconegués o es demostres que no eren adequats per al seu objecte. 
L’Arquitecte a instàncies de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-
los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l’objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor, al cap de quinze ( 15 ) dies de rebre ordres de que retiri els materials que no estiguin 
en condicions, no ho ha fet, podrà fer-ho la propietat, carregant-se les despeses a la Contracta. 
Si el materials, elements d’instal·lacions, o aparells, fossin defectuosos, però acceptables a criteri de 
l’Arquitecte tècnic es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor 
prefereixi substituir-los per altres en condicions. 
 
DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 
Article 34. Totes les despeses originades per proves i assaigs de materials o elements que intervinguin 
en l’execució d’obres, seran per compte de la Contracta. 
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Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà començar-se 
de nou a càrrec també de la Contracta. 
 
NETEJA DE LES OBRES 
Article 35. Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de 
materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com 
adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l’obra ofereixi bon aspecte. 
 
OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 
Article 36. En l’execució de treballs que entren en la construcció de les obres i per les quals no existeixin 
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el 
Constructor s’atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la direcció facultativa de les obres i, en 
segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
EPÍGRAF 4. DE LES RECEPCIONS D’EDIFICIS I OBRES ANNEXES. 
 
DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 
Article 37. Trenta dies abans de finalitzar les obres, l’Arquitecte tècnic comunicarà a la Propietat la 
proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l’acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l’Arquitecte tècnic i de 
l’Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin 
intervingut en la direcció amb la funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades. 
Practicant un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà un acta amb tants exemplars com 
intervinents i signats tots per ells. Des d’aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les 
obres estiguessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de final d’obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l’acta i es donarà al Constructor 
les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fitxant un termini per subsanar-los, 
finalitzat el qual, s’efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció de l’obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit, el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
DOCUMENTACIÓ FINAL DE L’OBRA 
Article 38. L’Arquitecte tècnic Director facilitarà a la propietat, la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i continguts disposats per la Legislació vigent i, si es tracta d’habitatges, amb allò que 
estableix en els paràgrafs 2,3,4 i 5 de l’apartat 2 de l’article 4t. del reial Decret 515/1989 del 21 d’abril. 
 
MEDICIÓ DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L’OBRA 
Article 39. Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l’Aparellador o Arquitecte 
Tècnic a la seva medició definitiva, amb l’assistència precisa del Constructor o del seu representant. 
S’estendrà l’oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l’Arquitecte tècnic amb la seva signatura, 
servirà per l’abonament per part d la Propietat, del saldo resultant excepte la quantia retinguda en 
concepte de fiança. 
 
TERMINI DE GARANTIA 
Article 40. El termini de garantia haurà d’estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol 
cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 
 
CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 
Article 41. Les despeses de conservació durant el període de garantia comprès entre les recepcions 
provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
Si l’edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades 
per l’ús seran a càrrec del Propietari i les reparacions per vicis d’obra o per defectes de les instal·lacions, 
seran a càrrec de la Contracta. 
 
DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA 
Article 42. La recepció definitiva es verificarà desprès de transcorregut el període de garantia i en igual 
forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l’obligació del 
Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i 
quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
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PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 
Article 44. En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es 
fixi en el  Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc. a resoldre 
els subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra en condicions de ser recomençada per una 
altre empresa. 
Les obres i els treballs acabats per complert, es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en 
l’article 35. Transcorregut el termini de garantia, es rebran definitivament segons allò que es disposa en 
els articles 39 i 40 d’aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de 
l’Arquitecte tècnic Director, s’efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
CAPÍTOL II. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
EPÍGRAF 1. PRINCIPI GENERAL 
 
Article 45. Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les 
quantitats acreditades per la seva actuació d’acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46. La Propietat, el Contractista i, en el seu cas, els Tècnics poden exigir-se recíprocament les 
garanties adequades per l’acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
EPÍGRAF 2. FIANCES. 
 
Article 47. El Contractista  prestarà fiança d’acord amb alguns dels procediments següents, segons 
s’estipuli:  
a.- Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu 
total de Contracta ( art. 53 ). 
b.- Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
FIANÇA PROVISIONAL 
Article 48. En el cas que l’obra s’adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi 
part s’especificarà en l’anunci de l’esmentada subhasta i la seva quantia serà ordinari, i exceptuant 
estipulació distinta en el Plec de Condicions Particulars vigent en l’obra, d’un tres per cent ( 3 per 100 ) 
com a mínim, del total del pressupost de Contracta. 
El Contractista al qual s’hagi adjudicat l’execució de l’obra o servei per la mateixa, haurà de disposar en 
el punt i termini fixats a l’anunci de la subhasta o el que determini en el Plec de Condicions Particulars 
del Projecte, la fiança definitiva que s’assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del 10 per 100 de 
la quantitat per la qual es faci l’adjudicació de l’obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les 
formes especificades en l’apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de 
Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en que sigui comunicada 
l’adjudicació en aquest termini haurà de presentar l’adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti 
la constitució de la fiança a la qual es refereix en el mateix paràgraf. 
L’incompliment d’aquest requisits donarà lloc a que es declari nul·la l’adjudicació i l’adjudicatari perdrà el 
dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 
EXECUCIÓ DELS TREBALLS AMB CÀRREC A LA FIANÇA. 
Article 49. Si el Contractista es negués afer pel seu compte, els treballs necessaris per ultimar l’obra en 
les condicions Contractades, l’Arquitecte tècnic Director, en nom i representació del Propietari, els 
ordenarà executar a un tercer, o podrà realitzar-los directament per Administració, abonant el seu import 
amb la fiança dipositada, sense prejudici de les accions a les quals tingui dret el Propietari, en el cas que 
l’import de la fiança no fos suficient per cobrir l’import de les despeses efectuades en les unitats d’obra 
que no fossin de recepció. 
 
DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL 
Article 50. La fiança retinguda serà retornada al Contractista en el termini que no excedeixi trenta ( 30 ) 
dies un cop signada l’Acta de Recepció Definitiva de l’obra. La Propietat podrà exigir que el Contractista li 
acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l’execució de l’obra, tals com salaris, 
subministraments, subcontractes… 
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DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS 
article 51. Si la Propietat, amb la conformació de l’Arquitecte tècnic Director, accedís a fer recepcions 
parcials, tindrà dret el Contractista a que li sigui reformada la part proporcional de la fiança.  
 
EPÍGRAF 3. DELS PREUS. 
 
COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 
Article 52. El càlcul dels preus de les distintes unitats d’obra, és el resultat de sumar els costos directes, 
els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
Es consideraran costos directes: 
a)  La mà d’obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en 

l’execució de la unitat d’obra. 
b)  Els materials, els preus resultants a peu d’obra, que quedin integrats en la unitat de que es tracti o 

que siguin necessaris per a la seva execució. 
c)  Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d’accidents i 

enfermetats professionals. 
d)  Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l’acondicionament i 

funcionament de la maquinaria i instal·lacions utilitzades en l’execució de la unitat d’obra. 
e)  Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions sistemes i equips 

anteriorment citats. 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses  d’instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, 
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu 
adscrits exclusivament a l’obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses es xifraran en un percentatge 
dels costos directes. 
Es consideraran despeses generals: 
Les despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes d’Administració, 
legalment establertes. 
Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes ( en els contractes d’obres de 
l’Administració Pública, aquest percentatge s’estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100 ). 
Benefici industrial: 
El benefici industrial del Contractista s’estableix en un 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
Preu d’execució material: 
S’anomenarà Preu d’Execució material, el resultat obtingut de la suma dels anteriors conceptes excepte 
el Benefici Industrial. 
Preu de Contracta: 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici 
Industrial. 
L’IVA gira sobre aquesta suma però no s’integra en el preu. 
 
PREU DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA. 
Article 53. En el cas de que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i 
aventura, s’entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d’obra, es a dir, el preu 
d’execució material més el tant per cent ( % ) sobre aquest últim preu en concepte del Benefici Industrial 
de Contractista. El benefici s’estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions 
Particulars se n’estableixi un altre de diferent. 
 
PREUS CONTRADICTORIS 
Article 54. Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l’Arquitecte tècnic 
decideix introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes o quan calgui afrontar alguna 
circumstancia imprevista. 
El Contractista està obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l’Arquitecte tècnic i el Contractista abans 
de començar l’execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si 
subsisteix la diferència s’acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus dels 
Projecte, i, en segon lloc, al banc de preus d’utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi hagin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
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RECLAMACIONS PER AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 
Article 55. Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació u 
observació oportuna, no podrà sota cap pretext d’error u omissió, reclamar augment dels preus fitxats en 
el quadre corresponent del pressupost que serveix de base per a l’execució de les obres ( amb 
referència a facultatives ). 
 
FORMES TRADICIONALS DE MEDIR O D’APLICAR ELS PREUS 
Article 56. En cap cas, podrà al·legar el Contractista, els usos i costums dels país respecte a l’aplicació 
dels preus o de la forma de medir les unitats d’obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, 
al Plec de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec de Condicions Particulars. 
 
DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 
Article 57. Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s’admetrà la revisió dels preus en tant que 
l’increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d’acord amb el Calendari, a un 
muntant superior al tres per cent ( 3 per 100 ) de l’import total del pressupost del Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superior a aquest percentatge, s’efectuarà la revisió 
corresponent d’acord amb la formula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebin el 
Contractista la diferencia en més que resulti per la variació de l’IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de 
la oferta. 
 
EMMAGATZEMANT DE MATERIALS 
Article 58. El Contractista esta obligat a fer els emmagatzemats de materials o aparells d’obra que la 
Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari son de l’exclusiva propietat d’aquest, 
de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 
 
EPÍGRAF 4. OBRES PER ADMINISTRACIÓ. 
 
ADMINISTRACIÓ 
Article 59. Se’n diuen “Obres per Administració” aquelles en les que les gestions que calguin per a la 
seva realització les porti directament el Propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o be 
mitjançant un Constructor. 
Les obres per Administració es classifiques en les dues modalitats següents: 
a)  Obres per Administració directa. 
b)  Obres per Administració indirecta o delegada. 
 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA 
Article 60. Se’n diuen “obres per Administració directa” aquelles en que el Propietari per si mateix o 
mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte tècnic Director, autoritzat expressament 
per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l’execució de l’obra, adquirint-ne els 
materials, Contractant-ne el seu transport a l’obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les 
operacions precises perquè el personal i les obres Contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes 
obres, el Constructor, si hi fos, o l’encarregat de la seva realització, es un simple depenent del Propietari, 
ja sigui com empleat seu o com autònom empleat per ell, que es el que reuneix, per tant la doble 
personalitat de Propietat i Contractista. 
 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O DIRECTA 
Article 61. S’entén per “Obra delegada o indirecta” la que convenen un Propietari i un Constructor perquè 
aquest últim, per compte d’aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin o el 
convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les “Obres per Administració delegada o indirecta” les 
següents. 
a)  Per part del Propietari, l’obligació d’abonar directament o per mitja del Constructor, totes les despeses 

inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari, la facultat de poder 
ordenar, be per si mateix o mitjançant l’Arquitecte tècnic Director en la seva representació, l’ordre i 
marxa dels treballs, l’elecció dels materials i aparells que en els treballs hagin d’emprar-se i, al fi, tots 
els elements que creguin necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 

b)  Per part del Constructor, l’obligació de portar la gestió practica dels treballs, aportant els seus 
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin, i, en definitiva, tot allò que, en harmonia 
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amb la seva tasca, es requereixi per l’execució dels treballs, percebent per això el Propietari, un tant 
per cent (%) prefixat sobre l’import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 

 
LIQUIDACIÓ D’OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
Article 62. Per a la liquidació dels treballs que s’executin per Administració delegada o indirecta, regiran 
les normes que amb aquesta finalitat s’estableixin en les “Condicions Particulars d’índole econòmica” 
vigents en l’obra, en cas que no n’hi haguessin, les despeses d’Administració les presentarà el 
Constructor al Propietari en relació valorada a la qual s’adjuntaran en l’ordre expressant mes endavant 
els documents següents conformats tots ells per l’Aparellador o Arquitecte Tècnic. 
a)  Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document. 
b)  Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que es establert en la legislació vigent, especificant 

el nombre d’hores treballades en l’obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant 
les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d’equip, 
oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat 
en l’obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presenten. 

c)  Les factures originals dels transport de materials posats en l’obra o de retirada d’enderrocs. 
d)  Els rebuts de llicencies, impostos i altres càrregues inherents a l’obra que hagin pagat o en la gestió 

de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament es sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagi 
intervingut el Constructor se li aplicarà, si ni hi ha conveni especial, un quinze per cent (15%) entenent-se 
que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d’accidents, 
les despeses generals que originin al Constructor els treballs per Administració que realitzi el Benefici 
Industrial del mateix. 
 
ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D’ADMINISTRACIÓ DELEGADA 
Article 63. Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administració delegada, els 
realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats del Propietari o 
el seu delegat representant. Independentment l’Aparellador o Arquitecte Tècnic redactarà, amb la 
mateixa periodicitat, la medició de l’obra realitzada, valorant-la d’acord amb el pressupost provat. 
Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments el Constructor sinó que s’hagués pactat al 
contrari contractualment. 
 
NORMES PER L’ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS 
Article 64. Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva al 
Propietari per a l’adquisició de materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i 
adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a l’Arquitecte tècnic Director, els 
preus i les mostres de materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d’adquirir-
los. 
 
RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DE LES OBRES. 
Article 65. Si l’Arquitecte tècnic Director advertís en els comunicats mensuals d’obra executada que 
perceptivament  ha de presentar-li al Constructor, que els rendiments de la ma d’obra, en totes o en 
algunes de les unitats d’obra executades fossin notablement inferiors als rendiments admesos 
generalment per a unitats d’obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat 
que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per 
l’Arquitecte tècnic Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en el mesos successius, els rendiments no arribessin 
als normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferencia, rebaixant-ne el seu import del 
quinze per cent ( 15% ) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en 
les liquidacions quinzenals que preceptivament s’hagin d’efectuar-li en cas de no arribar ambdues parts a 
un acord pel que fa al rendiment de la ma d’obra, se sotmetrà al cas a arbitratge. 
 
RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR 
Article 66. En els treballs “d’Obres per Administració delegada”, el Constructor només serà responsable 
dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els 
accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obres o terceres persones per no haver pres les 
mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s’estableixin. En canvi, i exceptuant 
l’expressat en l’article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els 
materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. En virtut del que s’ha 
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consignat anteriorment, el Constructor esta obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a 
respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
EPÍGRAF 5. DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS. 
 
FORMES DIFERENTS D’ABONAMENT DE LES OBRES 
Article 67. Segons la modalitat elegida per a la Contractació de les obres exceptuat que en el Plec 
Particular de Condicions Econòmiques s’hi preceptuí una altra cosa, l’abonament dels treballs, 
s’efectuarà així: 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S’abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l’adjudicació, 
disminuïda en el seu cas a l’import de la baixa efectuada per l’adjudicatari. 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d’obra, el preu invariable del qual s’hagi fixat a la bestreta, podent-se 
variar només el nombre d’unitats executades. 
3r. Tant variable per unitat d’obra, segons les condicions en que es realitzi i els materials diversos 
emprats en la seva execució d’acord amb les ordres de l’Arquitecte tècnic Director. 
S’abonarà el Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4art. Per llistes de jornal i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present “Plec General de 
Condicions Econòmiques” determina. 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
RELACIONS VALORADES I CERTIFICADES 
Article 68. En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els “Plecs de Condicions 
Particulars” que regeixin en l’obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades 
durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat l’Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la 
medició general, cúbica superficial lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d’obra, els 
preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d’elles, tenint present a més allò establert en el 
present “Plec General de Condicions Econòmiques” respecte a millores o substitucions de materials o a 
les obres accessòries i especials, etc. 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per estendre aquesta relació, 
l’Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada acompanyant-les d’una nota 
d’enviament, a l’objecte que, dins el termini de deu ( 10) dies a partir de la data de recepció d’aquesta 
nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les signades amb la seva conformitat o fer, en cas 
contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu ( 10 ) dies següents a 
la seva recepció, l’Arquitecte tècnic Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi 
fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el 
Propietari i contra la resolució de l’Arquitecte tècnic Director en la forma prevista en els “Plecs Generals 
de Condicions Facultatives i Legals”. 
Prenent com a base, la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l’Arquitecte tècnic Director, 
expedirà la certificació de les obres executades. De l’import se’n deduirà el tant per cent que per a la 
constitució de la fiança s’hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-
se fins el noranta per cent ( 90 % ) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, 
sense afectar-los del tant per cent del Contracte. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i 
tindran el caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que 
es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de 
les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l’obra executada en el termini al qual la valoració ho exigís, 
les certificacions s’estendran a l’origen. 
 
MILLORES D’OBRES LLIURAMENT EXECUTADES 
Article 69. Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l’Arquitecte tècnic Director, utilitzés materials 
per preparació mes acurada o de mides més grans que l’assenyalat en el Projecte o substituís una 
classe de fàbrica per una altre de preu mes alt, o executes amb dimensions mes grans qualsevol part de 
l’obra o, en general introduís en l’obra sense demanar-li qualsevol altre modificació que sigui beneficiosa 
a criteri de l’Arquitecte tècnic Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l’abonament del que pogués 
correspondre en el cas que hagués construït l’obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o 
adjudicada. 
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ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 
Article 70. Exceptuant el pressupostat en el “Plec de Condicions Especials d’Índole Econòmica”, vigent 
en l’obra, l’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord amb el 
procediment que correspongui entre els que a continuació s’exposen: 
a.- Si hi ha preus Contractats per a unitats d’obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, 
s’abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 
b.- Si hi ha preus Contractats per a unitats d’obra similars, s’establiran preus contradictoris per a les 
unitats amb partida alçada, deduïts dels similars Contractats. 
c.- Si no hi ha preus Contractats per a unitats d’obra iguals o similars, la partida alçada s’abonarà 
íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el pressupost de l’obra s’expressi que l’import 
d’aquesta partida s’ha de justificar, en aquest cas, l’Arquitecte tècnic Director indicarà al Contractista i 
amb anterioritat a l’execució, el procediment que s’ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat, 
serà d’Administració, valorant-ne els materials i  jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, 
en el seu defecte, als preus que anteriorment a l’execució convinguin ambdues parts, incrementant-se 
l’import total amb el percentatge de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
 
ABONAMENT D’ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS 
Article 71. Quan fos precís efectuar esgotaments, injeccions o un altre classe de treballs especials o 
ordinaris, que per no estar Contractats no siguin a compte del Contractista, i si no es contractessin amb 
tercera persona, el Contractista tindrà l’obligació de realitzar-los i de córrer amb les despeses d tota 
mena que ocasionin, les quals seran abonades pel Propietari separat de la Contracta. 
A mes a mes de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament 
amb elles el percentatge de l’import total que, en el seu cas, s’especifiquin en el “Plec de Condicions 
Particulars”. 
 
ABONAMENTS 
Article 72. Els abonaments s’efectuaran pel Propietari en el termini prèviament establert i el seu import 
correspondrà precisament al de les certificacions d’obra conformades per l’Arquitecte tècnic Director, en 
virtut de les quals es verifiquen aquells. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS EFECTUATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 
Article 73. Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’haguessin executat treballs 
qualsevol, pel seu abonament es procedirà així: 
1.  Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el Projecte i sense causa justificada ho 

s’haguessin realitzat pel Contractista al seu degut moment, i l’Arquitecte tècnic Director exigís la 
realització durant el termini de garantia, seran valorats als preus que figurin en el pressupost i abonats 
d’acord amb l’establert en el Plec Particulars o en el seu defecte en els Generals, en el cas que 
aquests preus fossin inferiors als que manin en l’època de la realització, en cas contrari, s’aplicaran 
aquests últims. 

2.  Si s’han executat treballs precisos per la reparació dels desperfectes provocats per l’ús de l’edifici, per 
haver estat utilitzat durant aquest termini pel Propietari, es valoraran i s’abonaran als preus del dia, 
prèviament arribats a un acord. 

3.  Si s’han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció 
o de la qualitat dels materials, no s’abonarà res al Contractista. 

 
EPÍGRAF 6. DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES. 
 
IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D’ACABAMENT DE 
LES OBRES 
Article 74. La indemnització per retard en el termini d’acabament s’establirà en un tant per mil de l’import 
total de treballs Contractats, per cada dia natural de retard, contats a partir del dia d’acabament fixat en 
el Calendari d’obra, excepte el que digui en el Plec Particular del present Projecte. 
Les sumes restants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
DEMORA DELS PAGAMENTS 
Article 75. Si el Propietari no efectues el pagament de les obres executades, dins del mes següent al que 
correspon el termini convingut, el Contractista tindrà dret de rebre l’abonament d’un cinc per cent ( 5% ) 
anual ( o el que es defineix el Plec Particular ) en concepte d’interessos de demora, durant el temps del 
retard i sobre l’import de la mencionada certificació 
Si encara transcorren dos mesos a partir de l’acabament d’aquest pagament, tindrà dret el Contractista a 
la resolució del Contracte, procedint a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials 
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acopiats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la quantitat no passi de la 
necessària per l’acabament de l’obra contractada o adjudicada. 
No obstant, no s’acceptarà tota sol·licitud del contracte fundada en aquesta demora de pagaments, quan 
el Contractista no justifiqui que en la data d’aquesta sol·licitud ha invertit en l’obra o en material 
admissibles la part del pressupost corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat en el 
contracte. 
 
EPÍGRAF 7. DIVERSOS 
 
MILLORES I AUGMENTS D’OBRES. CASOS CONTRARIS 
Article 76. No s’admetran millores d’obres, només en el cas que l’Arquitecte tècnic Director hagi ordenat 
per escrit l’execució de nous treballs o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i 
aparells previstos en el contracte. Tampoc no s’admetran augments d’obra en les unitats contractades, 
excepte cas d’error en els amidaments del Projecte, a menys que l’Arquitecte tècnic Director ordeni, 
també per escrit, l’ampliació de les contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l’Arquitecte tècnic Director introdueixi innovacions que 
suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d’obres contractades. 
 
UNITATS D’OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES 
Article 77. Quan per qualsevol causa fora necessari valorar l’obra defectuosa, però acceptable a judici de 
l’Arquitecte tècnic Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d’abonament desprès 
d’escoltar al Contractista, qui haurà de conformar-se amb aquesta resolució, llevat el cas en que, estant 
dins del termini d’execució sense excedir-se, prefereixi enderrocar l’obra i refer-la amb acord a 
condicions sense excedir-se en aquest termini. 
 
ASSEGURANÇA DE LES OBRES 
Article 78. El Contractista estarà obligat d’assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri 
l’execució fins la recepció definitiva, la quantia de l’assegurança coincidirà en cada moment amb el valor 
que tinguin per Contracta els objectes assegurats. 
L’import abonat per l’entitat asseguradora, en el cas de sinistre, s’ingressarà en conte a nom del 
Propietari, perquè amb càrrec a ella s’aboni l’obra que es construeixi i amida que es vagi realitzant. 
El reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com el resta dels 
treballs de la construcció. En cap cas, llevat de conformitat expressa del Contractista, feta en document 
públic, el Propietari podrà disposar d’aquest import per menesters diferents del de reconstrucció de la 
part sinistrada. 
La infracció de l’exposa’t anteriorment, serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el 
Contracte, amb retornament de la fiança, abonament complert de despeses, materials acopiats, etc., i 
una indemnització equivalent a lo que suposi la indemnització abonada per la companyia asseguradora, 
respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquest efectes per l’Arquitecte 
tècnic Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixaran prèviament la porció d’edifici que ha d’estar assegurada i 
la seva quantia, i si res no es preveu, s’entendrà que l’assegurança abarcarà tota la part d’edifici 
afectada per l’obra. Els riscos assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses 
d’assegurances, les posarà el Contractista, abans de contractar-les en coneixement del Propietari, amb 
objecte de recavar d’aquest la seva prèvia conformitat o disconformitat. 
 
CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
Article 79. Si el Contractista, essent la seva obligació, no atén a la conservació de l’obra durant el termini 
de garantia, en el cas que l’edifici no hagi sigut ocupat pel Propietari, abans de la recepció definitiva, 
l’Arquitecte tècnic Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que sigui precís perquè 
atengui a la guarderia, neteja i tot el que correspongui a la bona conservació, abonant-se per compte de 
la Contracta. 
A l’abonar el Contractista e l’edifici, tant per la bona fi de les obres, com en el cas de resolució del 
contracte, esta obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que l’Arquitecte tècnic  Director fixi. 
Desprès de la recepció provisional de l’edifici i en el cas de que la conservació de l’edifici corri a càrrec 
del Contractista, no hi haurà mes eines, materials, mobles, etc., que els indispensables per la guarderia i 
neteja i pels treballs que fos precís executar. 
En tot cas, ocupat o no ocupat l’edifici, el Contractista esta obligat a revisar i reparar l’obra, durant el plaç 
expressat procedint en la forma prevista en el present Plec de Condicions Econòmiques. 
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UTILITZACIÓ PER EL CONTRACTISTA D’EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI 
Article 80. Quan durant l’execució de les obres ocupi el Contractista, amb la necessària i prèvia autoritat 
del Propietari, edificis o faci us de materials seus, tindrà obligació de reparar-los i conservar-los fins per 
fer entrega d’ells a la fi del contracte, en perfecte estat de conservació reposant els que s’haguessin 
inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició, ni per les millores fetes a l’edifici, propietat o 
materials que s’hagin utilitzat. En el cas de que a la fi del contracte i al fer entrega del material, propietats 
o edificis, no hagués complert el Contractista amb el previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà al 
Propietari a costa d’ell i amb càrrec a la fiança. 
 
ABONAMENTS D’ARBITRIS 
Article 81. L’abonament d’impostos i arbitris en general, municipal o d’un altre origen, sobre tanques, 
enllumenat, etc., l’abonament dels quals ha de fer-se durant l’execució de les obres, i per conceptes 
inherents als Propietaris treballs de es realitzen, correran a càrrec de la Contracta sempre que en les 
condicions particulars del Projecte no s’estipuli el contrari. 
 
CAPÍTOL III. CONDICIONS LEGALS 
 
CONTRACTISTES 
Article 82. Poden ser contractistes d’obres, els espanyols i estrangers que estiguin en possessió dels 
seus drets civils d’acord amb les lleis i Societats i Companyies legalment constituïdes i establertes a 
Espanya. 
Queden exceptuats: 
1.  Els processats criminalment, si sobre ells ha caigut condemna de presó. 
2.  Els que estiguin en fallida, amb suspensió de pagaments o amb els bens intervinguts. 
3.  Els que estiguin apremiats com deutors als cabdals públics en concepte de segons contribuents. 
4.  Els que en contractes anteriors amb l’Administració o Particulars haguessin faltat reconegudament als 

seus compromisos. 
 
CONTRACTE 
Article 83. L’execució de les obres podrà contractar-se per qualsevol dels següents sistemes: 
1.  Per tant alçat: comprenen l’execució de tota o part de l’obra, amb subjecció estricta als documents del 

Projecte i en una xifra fixa. 
2.  Per unitat d’obra, executades també, amb acord als documents del Projecte i en xifra fixa. 
3.  Per Administració directa o indirecta, amb acord als documents del Projecte i a les condicions 

particulars que en cada cas s’estipulin. 
4.  Per contractes de ma d’obra, essent a compte de la propietat el subministrament de materials i medis 

auxiliars, en condicions idèntiques a les anteriors. 
En qualsevol cas, en el Plec Particular de Condicions Econòmiques haurà d’especificar-se si s’admeten o 
no, els subcontractes i els treballs que poden ser adjudicats directament per l’Arquitecte tècnic Director a 
cases especialitzades. 
 
ADJUDICACIÓ 
Article 84. L’adjudicació de les obres podrà efectuar-se per qualsevol dels tres procediments següents: 
1.  Subhasta publica o privada. 
2.  Concurs públic o privat. 
3.  Adjudicació directa. 
En el primer cas, serà obligatòria l’adjudicació al millor postor, sempre que estigui d’acord amb allò 
especificat en el documents del Projecte. 
 
SUBHASTES I CONCURSOS 
Article 85. Les subhastes o concursos se celebraran en el lloc que prèviament senyalin les Condicions 
Particulars d’índole legal de l’obra en qüestió, i davant les persones que senyalin, entre les quals ha de 
figurar imprescindiblement, l’Arquitecte tècnic Director o persona delegada, un representant del Propietari 
i un delegat pels concursants. 
L’Arquitecte tècnic Director tindrà la facultat de proposar al Propietari l’establiment d’un topall de baixa 
(secret) per sota del qual totes les propostes que el passis seran denegades. 
 
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
Article 86. Els contactes es formalitzaran mitjançant document privat en general, que podrà arribar a 
escriptura publica en demanda de qualsevol de les parts i d’acord amb les disposicions vigents. 
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El cos d’aquests documents, si l’adjudicació es fa per subhasta, tindrà: la part de l’acta de subhasta que 
faci referència exclusivament a la proposició del rematant, es a dir, la declara mes avantatjosa; la 
comunicació d’adjudicació, copia del rebut de dipòsit de la fiança en el cas que s’hagués exigit i una 
clàusula en la que s’expressi terminantment que el Contractista s’obliga al compliment exacte del 
contracte, d’acord amb allò previst en els Plecs de Condicions Generals i Particulars del Projecte i la 
Contracta, en els plànols, memòria i en el pressupost, es a dir, en tots els documents del Projecte. 
Si l’adjudicació es fa per concurs, l’escriptura tindrà els mateixos documents, substituint a l’acta de la 
subhasta, la del contracte. 
El Contractista, abans de firmar , haurà format també la seva conformitat al peu del “Plec de condicions 
generals i particulars” que han de demanar a l’obra, en els plànols, quadres de preus i pressupost 
general. 
Seran a compte de l’adjudicatari totes les despeses que origini l’extensió del document en que es 
consigni la Contracta. 
 
ARBITRATGE OBLIGATORI 
Article 87. Les dues parts es comprometen a sotmetre’s en les seves diferencies a l’arbitratge 
“d’amigables compenedores” designats un d’ells per el Propietari, un altre per la Contracta i tres 
Arquitecte tècnics pel Col·legi Oficial corresponent, un dels quals serà forçosament el Director de l’obra. 
En el seu defecte, per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest contracte o acte 
jurídic, les parts se sotmeten a l’arbitratge, al qual s’encarrega la designació de l’àrbitre o arbitres i 
l’Administració de l’arbitratge, tot obligant-se des d’ara al compliment de la decisió arbitral. 
 
JURISDICCIÓ COMPETENT 
Article 88. En cas de no arribar a un acord, per l’anterior procediment, les dues parts estan obligades a 
sotmetre la discussió de totes les qüestions que puguin sortir derivades del contracte, a les autoritats i 
tribunals administratius, d’acord a la legislació vigent, renunciant al dret comú i a l’aforament del seu 
domicili, essent competent la jurisdicció on estigui situada l’obra. 
 
RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 
Article 89. El Contractista es responsable de l’execució de les obres en les condicions establertes en el 
contracte i en els documents que formen el Projecte. 
Com a conseqüència d’això, estarà obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot allò mal executat, sense 
que serveixi d’excusa que l’Arquitecte tècnic Director hagi examinat i reconegut la construcció durant les 
obres, ni que hagin sigut abonades les liquidacions parcials. 
 
ACCIDENTS DE TREBALL 
Article 90. En cas d’accidents patits pels operaris, amb motiu i l’exercici de treballs per l’execució de les 
obres, el Contractista atendrà  allò disposat al respecte en la legislació vigent, essent en tot cas, únic 
responsable del seu incompliment i sense que per cap concepte pugui quedar afectada la propietat o 
direcció tècnica, per responsabilitats en qualsevol aspecte. 
El Contractista estarà obligat a adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents 
preceptuen, per evitar en tot el possible, accidents a obrers o vianants, no només en les bastides, sinó en 
tots els llocs perillosos de l’obra, forats d’escala, ascensors, etc. 
Els accidents i perjudicis de tota mena que, per complir el Contractista la legislació sobre matèria, 
pugessin sobrevenir, serà aquest l’únic responsable o els seus representants en l’obra, ja que es 
considera que en els preus contractats estan incloses totes les despeses precisos per complimentar 
degudament aquestes disposicions legals. Serà preceptiu que en el “taulell d’anuncis” de l’obra i durant 
tot el seu transcurs, hi figuri el present article del Plec de Condicions Generals d’índole legal, prèviament 
a la firma de l’Aparellador. 
 
DANYS A TERCERS 
Article 91. El Contractista serà responsable de tots els accidents que per inexperiència o oblit 
sobrevinguessin tant en l’edificació on s’efectuïn les obres, com en les contigües, serà per tant, de part 
de la seva l’abonament de les indemnitzacions a qui correspongui i quina calgui, de tots els danys i 
perjudicis que puguin produir-se en les operacions d’execució d’obres. 
 
ANUNCIS I CARTELLS 
Article 92. Sense prèvia autorització del Propietari no podran posar-se en les obres, ni en les seves 
tanques, etc., mes inscripcions o anuncis que els convenients al regim dels treballs i la policia local. 
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COPIA DE DOCUMENTS 
Article 93. El Contractista te dret a treure copies amb la seva signatura, desprès de confrontar-les. 
L’Arquitecte tècnic, si el Contractista ho sol·licita, autoritzarà aquestes copies amb la seva signatura, 
desprès de confrontar-les. 
TROBALLES 
Article 94. El Propietari es reserva la possessió de les antiguitats, objectes d’art o substàncies minerals 
utilitzables que es trobessin a les excavacions i enderrocs practicades en els terrenys o edificacions, etc.. 
El Contractista utilitzarà, per extreure’ls, totes les precaucions que se li indiquin per l’Arquitecte tècnic 
Director. 
El Propietari abonarà al Contractista, l’excés d’obres o despeses especials que aquests treballs 
ocasionin. 
Seran així mateix, exclusivament del Propietari, els materials i corrents d’aigua que, com a conseqüència 
de l’execució de les obres, apareguessin en els solars o terrenys en els que es realitzin les obres. El 
Contractista tindrà el dret de fer-les servir en la construcció, en el cas de tractar-se d’aigües i, si les 
utilitzes, seran a càrrec del Contractista les obres que sigui convenient executar per recollir-les o desviar-
les per fer-les servir. 
Autorització per aprofitament de graves, sorres i tota classe de materials procedents dels terrenys on 
s’executin els treballs, així com les condicions tècniques i econòmiques d’aquests aprofitaments, haurà 
de concedir-se i executar-se conforme ho senyali l’Arquitecte tècnic Director per a cada cas en concret. 
 
CAUSES DE RESCISSIÓ DE CONTRACTE 
Article 95. Es consideraran causes suficients de rescissió, les que s’assenyalen a continuació: 
1.  Mort o incapacitació del Contractista. 
2.  Quebra del Contractista. 
En els casos anteriors, si els hereus o síndics ofereixen portar a terme les obres sota les mateixes 
condicions estipulades en el contracte, el Propietari pot admetre o denegar l’oferiment sense que en 
aquest últim cas tingui dret a rebre indemnització. 
3.  Les alteracions del contracte per les causes següents: 
a)  la modificació del Projecte en forma tal, que representin alteracions fonamentals del mateix a judici de 

l’Arquitecte tècnic Director i, en qualsevol cas, sempre que la variació del pressupost d’execució, com 
a conseqüència d’aquestes modificacions, representi en mes o menys el 20% com a mínim de 
l’impost d’aquell. 

b)  Les modificacions d’unitats d’obra. Sempre que aquestes modificacions representin variacions, en 
mes o menys del 40% com a mínim d’algunes de les unitats que figuren en les modificacions del 
Projecte, o mes d’un 50% d’unitats del Projecte modificades. 

4.  La suspensió de l’obra començada i, en tot cas, sempre que per causes alienes a la Contracta no es 
comenci l’obra adjudicada dins del plaç de tres mesos a partir de l’adjudicació, en aquest cas, la 
devolució de la fiança serà automàtica. 

5.  La suspensió de l’obra començada sempre que el plaç de suspensió hagi excedit en un any. 
6.  El no començar la Contracta als treballs dins del plaç assenyalat en les condicions particulars del 

Projecte. 
7.  L’incompliment de les condicions del contracte quan impliqui deixadesa o mala fe, amb perjudici dels 

interessos de les obres. 
8.  El termini del plaç de les condicions de les obres, sense haver arribat a aquesta. 
9.  L’abandonament de l’obra sense causa justificada. 
10.  La mala fe en l’execució de les obres. 
 
SUBMINISTRE DE MATERIAL 
Article 96. Obligatòriament i amb molta cura, es farà constar en els Plecs Particulars de Condicions del 
Projecte, la forma en que el Contractista està obligat a subministrar els materials oficials o particulars, 
etc. 
Molt especialment s’especificarà la responsabilitat que pugui afectar al Contractista per retard en el plaç 
d’acabament o en plaços parcials, com a conseqüència de deficiències o faltes en el subministraments. 
 
 
 
 



Serveis Tècnics Municipals  

 

PROJECTE TÈCNIC DE REURBANITZACIÓ  159 de 167 
Carrer Juli Garreta (SANT JULIÀ DE RAMIS) 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
En compliment del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE 24/9/71) es relacionen les 
normes vigents aplicables sobre la construcció.  
En l’execució de l’obra corresponent al present projecte s’observaran totes i cadascuna de les normes 
següents: 

Àmbit general 

Ley de Ordenación de la edificación.  Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 
2003. art. 105.  

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) 

Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel R.D. 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/71, de l’11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/71 (BOE: 24/3/71) 

Criteris ambientals i de sostenibilitat 

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis  
Conté modificacións a l’NRE-AT-87 i a l’NBE-CA-88 en vigor el 16 d'agost de 2006 

D. 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) 

Control de qualitat 

Control de qualitat en l'edificació 

D. 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents 

O. 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 

R. 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

R.D. 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R. 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i 
d'elements resistents components de sistemes 

D.71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 
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Habitatge 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges 

D. 282/91 (DOGC: 15/1/92) 

Llei de l'habitatge 

LLei 24/91 (DOGC: 15/1/92) 

Llibre de l'edifici 

D. 206/92 (DOGC: 7/10/92) 

Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de 
l'estat de conservació dels edificis d'habitatges 

D. 158/97 (DOGC: 16/7/97) 

Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat 

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Estructures i sistemes constructius 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación  

R.D. 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

NRE-AEOR-93. norma reglamentària d'edificació sobre accions en l'edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges 

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizado con elementos prefabricados 

R.D. 642/2002  (BOE: 6/08/02) 

EHE-2008 Instrucción  de Hormigón Estructural 

RD 1247/2008 de  (BOE: 22/08/2008) 

Materials i elements de construcció 

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción 

O. 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 

RC-92 instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O. 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó 

O. 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 

R.D. 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 

RY-85 pliego general. de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de  
construcción 

O. 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 

RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras 
de construcción 

O. 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 
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Condicionament 

Aïllament tèrmic 

DB-SU. Document Bàsic de Seguretat d’Utilització. 

DB-HE. Document  Bàsic d’Estalvi d’Energia.   

Aïllament acústic 

NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios 

O. 29/9/88 (BOE: 8/10/88) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               

Ley del ruido 

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 
 

DB-HR. Document Bàsic de Protecció contra el soroll. 

Accessibilitat 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Llei 20/91 (DOGC: 25/11/91) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 

D. 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Ley de integración social de los minusválidos 

Ley 13/82 (BOE 30/04/82) 

Seguretat als edificis 

Seguretat contra incendis 

DB-SI. Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi. 

Parallamps 

Prohibición de instalación de pararrayos radiactivos y legalización o retirada de los existentes 

R.D. 1428/86 (BOE: 11/7/86) 

Parallamps radiactius  

D. 172/88 (DOGC: 08/08/88) 
 
Instal·lacions de servei 

Instal·lacions de fontaneria  

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la generalitat de catalunya, així com en 
els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la generalitat de catalunya). 

D. 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

D. 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
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Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

R.D. 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Instal·lacions tèrmiques 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, RITE. instrucciones técnicas complementarias 

R.D. 1751/98 (BOE: 5/08/98) modificació: R.D. 1218/2002 (BOE: 3.12.2002) 

Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats 
d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques 
Complementaries. 

O. 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 

Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios  

(DOCE 04.01.2003) 

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 

R.D. 275/1995 

aparatos a gas 

R.D. 1428/1992 

Aplicación de la directiva 97/23/ce relativa a los equipos de presión  y que modifica el R.D. 
1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión. 

(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de 
conformidad) 

R.D. 769/99 (BOE: 31/06/99) 

Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 

(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 

R.D. 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

D. 152/2002 (DOGC 07.06.2002) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 909/2002 (BOE 28.07.2001) 

Instal·lacions d’electricitat 

Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias. 

R.D. 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 
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S’estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación 

R.D. 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d'errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 

D 3151/1968 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energia eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales 

R.D. 1853/93 (BOE: 24/11/93) 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D. 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) 

Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de 
gases combustibles 

O. 17/12/85 (BOE: 9/1/86)correcció d'errades (BOE: 26/4/86) 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig 

O. 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) 

Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (glp) en 
depósitos fijos 

O. 29/1/86 (BOE: 22/2/86)correcció d'errades (BOE: 10/6/86) 

Normes per a instal·lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb dipòsits mòbils de capacitat 
superior a 15 kg 

Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63) 

Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb capacitat no 
superior als 15 kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva instal·lació 

Resolució 25/02/63 (BOE: 12/03/63) 

Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Instrucciones técnicas complementarias 

R.D. 494/88 (BOE: 25/5/88)correcció d'errades (BOE: 21/7/88) 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 
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Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

R.D.Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació en la modificació de la Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres 
serveis per cable als edificis. (D’àmbit català; previsió d’espais en edificis que tinguin fins a 25 
unitats privatives) 

D. 172/99 (DOGC:  07/07/99) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a 
l’accés al servei de telecomunicacions per cable 

D. 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i 
distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, 
procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 

D. 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 

D. 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.                        

 (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia 
bàsica). 

R.D. 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

 

Instal·lacions de transport. Aparells elevadors 

Disposiciones de aplicación de la directiva del parlamento europeo y del consejo, 95/16/ce, 
sobre ascensores  

R.D. 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Aplicació del R.D. 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la directiva del parlament europeu 
i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 

O. 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O. 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d'errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 
10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores 

O. 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 
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Reglamento de aparatos de elevación y su manutención 

instrucciones técnicas complementarias (derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 19 i 23)  

R.D. 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l'aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90) 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 

Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament 
anteriorment esmentats 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 

Prescripciones técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones 
técnicas 

derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament 
anteriorment esmentats.  

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las 
inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolució 3/04/97 (BOE: 23/4/97)correcció d'errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Residus d’obra i enderrocs 

Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 

GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ i ENDERROC 

SEGONS RD 105/2008 i DECRET 89/2010 i la Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de 
Residus de construcció i enderroc 

 
Sant Julià de Ramis, Maig de 2017 

 
 
 
 
 

           NURI SARQUELLA i GELI    JOSEP Mª BALLÓ i FERRAN 
ARQUITECTA                                               ARQUITECTE TÈCNIC
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PLÀNOLS 



Projecte de Reurbanització
CARRER JULI GARRETA
al municipi de Sant Julia de Ramis (Gironès)

Num. 
correlatiu

Plànol 
número

Títol Escala 
Original

Escala A3 nom fitxer

01 S.01 Situació i Emplaçament 1/1000 1/2000 01.1 Situació i emplaçament

02 I.01 Estat Actual Fotografies 02.1 Fotografies
03 I.02 Estat Actual Ordenació 1/250 1/500 02.2 Estat Actual
04 I.03 Estat Actual Topogràfic 1/250 1/500 02.2 Estat Actual
05 I.04 Estat Actual Xarxa de Sanejament 1/250 1/500 02.2 Estat Actual
06 I.05 Estat Actual Xarxa de Aigua 1/250 1/500 02.2 Estat Actual
07 I.06 Estat Actual Xarxa enllumenat Públic 1/250 1/500 02.2 Estat Actual

08 G.01 Ordenació General 1/250 1/500 02.0 Plantes Urb.

09 V.01 Xarxa Viaria: Replanteig i Definició Geomètrica 1/250 1/500 02.0 Plantes Urb.
10 V.02          " Paviments i vegetació 1/250 1/500 02.0 Plantes Urb.

11 SBA.01 1/250 1/500 02.0 Plantes Urb.

12 IS.01 1/250 1/500 03.1 Instal·lacions
13 IA.01 Xarxa Aigua Potable, Hidrants i Reg Planta xarxa aigua potable 1/250 1/500 03.1 Instal·lacions
14 IEP.01 Xarxa d’Enllumenat Públic Planta General 1/250 1/500 03.1 Instal·lacions

15 D.01 Detalls Secció A-A 1/25 1/50 04.1 Seccions
16 D.02 Detalls Secció B-B 1/25 1/50 04.1 Seccions
17 D.03 Detalls Seccions C-C i D-D 1/25 1/50 04.1 Seccions

Senyalització, Circulació i Acompliment normes accessibilitat

Xarxa Clavegueram
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