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1.- INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

1.1.- Introducció i antecedents 

Vilamalla forma part de la comarca de l’Alt Empordà, província de Girona. El terme 

municipal té una extensió de 9 km2 i 45 m. d’altitud. 

Els límits del terme municipal són al nord amb El Far d’Empordà, a l’est amb 

Riumors i Siurana, al sud amb Siurana i Garrigàs i a l’oest amb Santa Llogaia 

d’Àlguema. Té agregats els nuclis de les Afores, el Polígon Pont del Príncep i el 

Polígon Empordà Internacional. 

 

La zona de les hortes no disposa d’una xarxa viària definida que ordeni i faciliti 

l’accessibilitat, si no que actualment per accedir-hi només disposa d’estrets i 

complicats corriols que segueixen els recs que subministren aigua als horts i en 

voregen l’àmbit.  

 

A part, tot l’àmbit dels horts es troba bastant degradat i en molt mal estat de 

conservació ja que s’hi han construït desordenadament tanques i balles de 

qualsevol tipus, utilitzant antics somiers o altres materials que es troben en un 

estat molt deficient i poden arribar a ser perillosos pels propis propietaris o la gent 

que hi passi. 

Respecta a la xarxa de regadiu cal dir que els recs existents es troben en molts 

casos tapats per la brossa i la pròpia acumulació de vegetació i en alguns casos, 

fins i tot, les parets de les rescloses que es fan servir per derivar l’aigua cap als 

horts s’han esfondrat impedint la correcta circulació de l’aigua. Això provoca una 

mala gestió de l’aigua i problemes per al regants alhora de conduir l’aigua cap a les 

seves propietats. 

 

Es per això que l’Ajuntament de Vilamalla en data d’agost de 2014 va realitzar la 

Fase 1 del projecte dels accessos dels horts, arranjant aquesta zona, millorant el 

sistema de regadiu i construint una nova xarxa viària bàsica dins l’àmbit que 

permeti la mobilitat amb vehicles i maquinària agrícola. Aquesta primera fase del 

projecte dels accessos dels horts, es concentrava en arranjar els horts que es 

troben a la part Oest d’aquesta zona. 

 

Actualment l’Ajuntament de Vilamalla, sol·licita aquest document per analitzar, 

definir i valorar les actuacions necessàries per realitzar la Fase 2 del projecte dels 

accessos dels horts, per tal d’arranjar  els horts que es troben a la part Est 

d’aquesta zona, i finalment tenir tota la zona dels horts completament acabada. 
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2.- OBJECTE 

El present projecte té per objecte definir i valorar les actuacions necessàries per 

realitzar la Fase 2 del projecte dels accessos dels horts, per tal d’arranjar  els horts 

que es troben a la part Est d’aquesta zona. 

Aquestes actuacions es concentren bàsicament en la pavimentació dels diferents 

camins d’aquesta zona dels horts, la instal·lació d’un nou tub de regadiu, la 

formació d’una cuneta americana per la recollida d’aigües, i finalment la instal·lació 

de la xarxa d’enllumenat . 

 

3.- DADES URBANÍSTIQUES 

Aquest document s’adapta al planejament urbanístic vigent al municipi. 

 

4.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Demolicions: 

Actualment hi ha unes edificacions existents dels horts afectades per el nou 

traçat del camí. Aquestes edificacions s’enderrocaran i es tornaran a refer 

en una zona lliure de pas dins la parcel.la del seu respectiu hort. 

A part, es tindrà que enderrocar una part de paviment de formigó i de 

paviment asfàltic per poder realitzar la xarxa d’enllumenat. 

 

Esbrossada i moviment de terres: 

Es realitzarà la corresponent excavació i reblert de terres per tal d’ampliar el camí 

existent dels horts que passarà de tenir una amplada aproximada de 3 m. a una 

amplada de 4 m. Annex aquest camí es realitzarà una cuneta americana transitable 

de 1 m. d’amplada. (Segons plànols). 

A part es realitzarà el corresponent moviment de terres per la realització d’uns nous 

vials de 3,5 m. i de 1,2 d’amplada aproximadament,  situats a l’antic reg, Així com 

la realització d’unes noves rampes d’accés als diferents horts. (Segons plànols). 

Abans de realitzar el moviment de terres, es desbrossaran les zones 

d’eixamplament del camí existent, així com tots els canyers que es troben en el reg 

actual dels horts. 

 

Pavimentació: 

Es pavimentaran tots els diferents camins de la zona dels horts, així com les 

corresponents entrades dels horts. Aquets camins tindran una amplada que 

variarà de 1,2 m. a 4 m. d’amplada i estaran formats per un  paquet de 

paviment format per una capa de 20 cm. de gruix de subbase de tot-u 

reciclat amb la seva corresponent humectació i compactació, i una capa d’acabat 

de formigó HA-30/P/10/IIa de 15 cm. de gruix. 
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Es realitzaran unes juntes de retracció cada 5 m. de longitud, i juntes de 

dilatació cada 30 m. de longitud. 

 

Reg: 

Es canalitzarà una nova xarxa de reg soterrada per tal de portar l’aigua els 

diferents horts de la zona. Aquesta xarxa de reg estarà situada sota el camí 

de 3,5m d’amplada i estarà formada per un tub de polipropilè de doble capa 

de Ø 200 mm. Aquest tub es connectarà a l’arqueta existent situada a l’inici 

de l’actuació del c/ Rentador i tindrà una longitud aproximada de 250 m.. 

Per altre banda es connectarà un tub de polipropilè de doble capa de Ø 160 

mm. en cada derivació dels horts amb la funció de derivar l’aigua provinent 

de la xarxa a cada hort. Per poder regularitzar l’entrada de l’aigua a cada 

hort s’instal·laran uns taps roscats en cada derivació. 

 

Drenatge: 

Per tal de poder recollir les aigües provinents dels diferents camins dels horts, és 

realitzarà una cuneta americana transitable de formigó de 25 N/mm2 de 15 cm. de 

gruix i un  1 m. d’amplada. Aquesta cuneta americana estarà situada al marge dret 

del camí de 4 m. d’amplada i tindrà un recorregut aproximat de 230 m. (segons 

plànols) 

D’altre banda per donar accés els vehicles rodats es preveu construir un pas 

salvacunetes a una entrada del camp. 

 

Enllumenat públic: 

Es preveu la canalització d’una xarxa d’enllumenat públic que estarà situada sota la 

cuneta americana transitable i sota el camí de 3,5 m d’amplada.. Aquesta xarxa 

d’enllumenat públic tindrà una longitud aproximada de 370 m. i es connectarà 

amb la lluminària existent situada a l’inici de l’actuació del c/ Rentador.   

Aquesta xarxa estarà formada per un cable de coure de secció de 4x6 mm. i un 

cable nu de coure de 35 mm2 de secció. Aquest cable estarà protegit amb un tub 

de PEAD de Ø 110 mm. recobert de formigó. 

A part s’instal·laran 9 lluminàries formades per unes columnes Nikolson 

troncocòniques de 4,5 m d’alçada d’acer galvanitzat i una lluminària Ledme side 

20W 450mA. 
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Edificacions: 

Es preveu construir dues edificacions en dos parcel.les dels horts. Aquestes 

edificacions seran quadrades de dimensions 3x3 m., tindran una superfície 

construïda de 9 m2. I una alçada lliure mitja de 2,6 m. 

Estaran formades per parets de bloc de formigó de 20 cm. de gruix, un paviment 

amb una solera de formigó armat de 15cm de gruix, i una coberta a una aigua 

formada per biguetes prefabricades de formigó, encadellat ceràmic i teula àrab. 

(segons plànol adjunts) 

 

5.- PROGRAMA DE TREBALLS 

Per a un programa d’obres executades en una sola fase, es considera suficient un 

termini de CINC (5) mesos per  la realització d’aquests treballs, tal i com es justifica 

a l’annex corresponent mitjançat un diagrama de barres. 

 
6.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Els preus s’han elaborat d’acord a la normativa vigent i amb la justificació 

corresponent de mà d’obra, materials i maquinària, tal com s’indica a l’annex 

corresponent. 

El contractista no tindrà dret a Revisió de Preus tret que li sigui d’aplicació el que 

preveuen els articles 77 i 82 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del 

Sector Públic. 

 

7.- CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ 

Segons la LLEI 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, per 

contractar amb les administracions publiques l’import base de licitació ha de ser 

igual o superior a 350.000 €. En el cas que ens ocupa no es supera aquest import, 

així doncs no és necessari facilitar la classificació del contractista. 

 

8.- EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 

S’hauran d’expropiar els terrenys situats en propietats privades la relació dels quals 

s’adjunta a l’annex corresponent. 

 

9.- CONTROL DE QUALITAT 

El Director de les obres realitzarà un Pla de Control de Qualitat on es fixaran els 

assaigs que es considerin necessaris d’acord amb el que disposa el Decret 375/88, 

de 1 de setembre de 1988 publicat en el DOG amb data 28/12/88 i desenvolupat en 

l'Ordre de 13 de setembre de 1989, essent el seu import inferior a l’1% del 

pressupost d’execució material, segons disposa el Reial Decret 136/60, de 3 de 

febrer, de la Presidència del Govern. 

Per tant, aquest import es considera inclòs dins dels costos indirectes i despeses 

generals de l’obra. 
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10.- SEGURETAT I SALUT 

S’ha redactat un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, d’acord amb el que disposa el 

Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, que estableix les disposicions mínimes de 

seguretat i salut a les obres de construcció. Segons la normativa vigent el cost de 

les mesures preventives es considera inclòs dins de cadascun dels Preus Unitaris. 

 

11.- NORMATIVA APLICABLE 

Es fa constar explícitament que aquest projecte compleix tota la normativa vigent 

que afecten les obres a realitzar.  

La normativa vigent d’obligat compliment per a l’execució de totes i cadascuna de 

les unitats d’obra contemplades en aquest projecte s’especifica en el Plec de 

condicions tècniques particulars. 

La normativa, instruccions i disposicions d’obligat compliment aplicables per 

aquesta obra són: 

- PG-3/75. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes aprobada por O.M. de 6 de febrero de 1976; i posteriors 

modificacions. 

- “Recomanacions tècniques per als estudi d ’inundabilitat d’àmbit local”, ACA 

març de 2003. 

- “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que 

interfereixen amb l’espai fluvial”, ACA juny de 2006. 

- “Prescripciones Técnicas para el Diseño de Pasos de Fauna y Vallados 

Perimetrales”, Ministerio de Medio Ambiente, 2006. 

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d’Octubre pel qual s’estableixen disposicions 

mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

- Decret 375/88, pel qual s’estableixen els criteris bàsics per al 

desenvolupament del projecte de Control de Qualitat materials. 

- REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició, i el DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i 

gestió de residus de la construcció i enderrocs. 

 

12.- PRESSUPOST 

El pressupost d’execució material resultant de les obres definides ascendeix a la 

quantitat de NORANTA-DOS MIL TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN 

CÈNTIMS D’EURO # 92.318,61€# 

Aplicant el 13% en concepte de despeses generals i el 6% en concepte de benefici 

industrial, i sobre la suma anterior el 21% corresponent a l’IVA, en resulta el 

pressupost d’execució per contracte que ascendeix a la quantitat de CENT TRENTA-

DOS MIL NOU-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS D’EURO # 

132.929,57€# 
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13.- CONCLUSIONS 

Amb tot el que s’exposa a la present memòria i a la resta de documents del 

projecte que s’acompanyen, es considera que l’obra ha quedat prou definida tant 

en el seu aspecte constructiu com econòmic per a la seva aprovació i posterior 

contractació, per tant es transmet a l’autoritat per iniciar el corresponent expedient 

administratiu. 

 

Figueres, juliol de 2016 

 

Martí Corominas Blanch 

Eng. de Camins, Canals i Ports 

Col. núm. 11.039
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El present annex té per objecte la definició dels trets geològics i geotècnics que 

caracteritzen el traçat de la zona que es defineix en el present projecte. 

 

L’estudi geològic es recolza en un reconeixement de superfície i en la consulta de la 

cartografia geològica i geotècnica existent de la zona.  

 

La zona on es situa el projecte és el municipi de Vilamalla, que d’acord amb el Mapa 

Geotècnic General de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya (E:200.000), és la zona de 

Figueres fulla 10-3/25, que es tracta d’una àrea estable i de relleu suau, amb lloms 

d’escassa elevació, només interromput per la llera del riu Manol. Són terrenys cohesius 

amb intercalacions granulars, ocasionalment conglomeràtiques, amb freqüents canvis 

laterals, assentaments mitjos a baixos i capacitat portant de mitja a alta: 

 

 Mapa de formacions superficials i substrat: El substrat estarà format per Lutites, 

marges, gresos, conglomerats i bretxes. 

 

 Mapa de característiques hidrològiques: La zona en qüestió es defineix com a zona 

de drenatge superficial reduït, ja que la xarxa fluvial secundaria no està molt 

marcada; el drenatge és simplement acceptable, influenciat per l’escàs relleu 

topogràfic. Es preveu que el nivell freàtic estigui a profunditats de cimentació. 

 

 Mapa de característiques geotècniques: És una zona amb capacitat de carga 

mitjana a alta i assentaments mitjos a baixos, amb probable aparició d’aigua a 

nivell de fonamentació. 

 

A partir de la informació geològica despresa, la zona està formada principalment per 

materials del Neògen, del Miocè superior com gresos i conglomerats. Aquest tipus de 

materials es poden considerar fàcilment ripables, amb excavació mecànica de pales i 

material lleuger. 

 

Per al dimensionament del ferm hom ha considerat que el material situat a cota 

d’esplanació presenta un CBR entre 11 i 20, el que ens situa en una esplanada de 

categoria E2. 

 

Les subrasants en materials del Neògen d’aquest tipus solen presentar una capacitat 

portant suficient, encara que són previsibles algunes variacions d’aquesta degudes a la 

presència d’acumulacions argiloses. En aquelles zones on els assaigs de laboratori 

indiquin la presència de materials poc compactes, serà necessari recompactar 

prèviament les capes fluixes detectades fins una densitat corresponent al 95% de l’assaig 

Proctor, i a la construcció d’una capa de 50 cm. de material sel.leccionat amb el que 

s’assolirà el CBR previst. 
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Aquest annex fa referència al disseny de la secció de ferm del present projecte d'acord 

amb els criteris de la Guía de empleo, proyecto y ejecución de pavimentos de hormigón 

en entornos urbanos. La respuesta sostenible para nuestros pueblos y ciudades. Instituto 

español del cemento y sus aplicaciones. 2002 

 

1. TRÀNSIT 

Es tracta d’un camí de fins a 4 m. d’amplada en zones agrícoles, per el qual no circulen 

camions de gran capacitat. 

 

Per tant, segons aquesta norma, per al disseny del paquet de ferm de la calçada obtenim 

una categoria de trànsit de pesats C4, on la IMDp es troba entre 0 i 4 vehicles. 

 

2. ESPLANADA 

Segons es desprèn de l’estudi geotècnic, pel dimensionament del ferm flexible es 

ponderarà la categoria de l'esplanada S1, de mòdul de compressibilitat en el segon cicle 

de càrrega EV2 (kp/cm2) 250-500; ja que les característiques del terreny així ho 

aconsellen. 

 

3. CÀLCUL DEL FERM 

El paquet de ferm para al vial de projecte tenint en compte la categoria de trànsit pesat 

serà el següent: 

 

Camí dels horts Categoria de trànsit C4  esplanada S1 

   

Capa superficial Paviment de formigó HF-3,5 MPa 15 cm. 
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1 MEMÒRIA 

1.1 INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

Aquest Pla de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de 

Condicions Tècniques (P.C.T.) en el que fa referència als procediments a seguir en obra 

per tal de verificar el compliment del que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre 

el contingut d’ambdós documents prevaldrà el que decideixi la DO (o direcció d’execució) 

davant de cada circumstància. 

 

El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha premés pensar 

amb una organització de la informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, 

fruit de la qual apareix  el  concepte d’ÀMBIT DE CONTROL, unitat bàsica o capítol 

d’agrupament dels criteris de control. 

 

Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en 

un cert tipus d’element d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.). 

Aquesta relació material - element és la que permet agrupar amb més claredat la relació 

d’operacions de control a realitzar, la intensitat del control (freqüències), les seves 

especificacions i les condicions d’acceptació o rebuig. 

 

En cada Àmbit de Control es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL: 

 

 Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o 

mecàniques del  material que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent 

(en termes de la base de dades BEDEC, és un control de recepció de l’element 

simple). 

 Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es 

realitzen durant el procés  d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les 

condicions de formació de l’element d’obra (en termes de la base de dades 

BEDEC, correspon al control de les partides d’obra). 

 

Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats: 

 

1. Operacions de control a realitzar. Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant 

el moment o la freqüència de l’actuació. En el cas d’assaigs s’indica la normativa o 

procediment concret. 

2. Criteris de resa de mostra. Indicacions referents a la forma i lloc de presa de 

mostres d’assaig. 

3. Especificacions. Resultats a exigir   (valors - toleràncies) a les operacions de 

control (inspeccions i assaigs). No s’ha  pretès incloure en aquest apartat la 

totalitat de les condicions del Plec sinó aquelles més rellevants des del punt de 
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vista del control de qualitat. 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. Indicacions  de  

què  cal  fer  en  cas  de  que  els  resultats  de  les  operacions de  control  no  

resultin  satisfactoris  segons  les especificacions exigides. 

 

1.2 PROCÉS 

Abans de la signatura de l'Acta de Replanteig, el contractista haurà de proposar a la 

Direcció d'Obra (DF) tres empreses degudament acreditades per tal que la DF, esculli 

aquella que consideri més convenient i que quedarà a la seva disposició al llarg de la 

totalitat de les obres. 

 

Igualment, abans del començament de les obres, el contractista haurà de presentar a la 

DF, mitjançant un diagrama Gant, el pla d’obra, associant la previsió dels assaigs a 

realitzar durant cadascuna de les activitats de l’obra, i esperar conformitat. 

 

Aquesta previsió del Pla de Control s’haurà d’actualitzar mensualment ajustant-se tant al 

Plec del Pla de Control com a les necessitats pròpies del desenvolupament de l’obra. 

 

Mensualment el contractista haurà de presentar a més a més: 

 

 els resultats dels assaigs realitzats; 

 els certificats de garantia i qualitat de tots el materials col·locats a l’obra durant 

aquest període. 

 

D’altra banda abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar 

a la DF de les seves característiques, tant si estava previst en projecte com si no, i 

esperar conformitat. La DF podrà en qualsevol moment decidir la realització dels assaigs 

de control què estimi convenient. 

 

1.3 CERTIFICATS DE QUALITAT I GARANTIA 

Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col·locats a l’obra, hauran d’estar 

acompanyats d’un certificat de qualitat i garantia. 

 

No es considerarà vàlid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat 

de garantia explícit del fabricant. 

 

1.4 ORGANITZACIÓ DEL PLEC DE CONTROL 

El Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del 
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Plec de Condicions Tècniques Particulars (PCTP) del Projecte constructiu en el que fa 

referència als procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment del que 

allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut d’ambdós documents 

prevaldrà el que s’especifiqui en l’esmentat PCTP. 

 

El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permès pensar amb 

una organització de la informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de 

la qual apareix el concepte d’Àmbit de Control, unitat bàsica o capítol d’agrupament dels 

criteris de control. 

 

Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en 

un cert tipus d’element d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.). 

Aquesta relació material-element és la que permet agrupar amb més claredat la relació 

d’operacions de control a realitzar, la intensitat del control (freqüències), les seves 

especificacions i les condicions d’acceptació o rebuig. 

 

En cada Àmbit de Control es distingeixen dos tipus de control: 

 

• Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques 

del material que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (és un control de 

recepció de l’element simple). 

• Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant 

el procés d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació 

de l’element d’obra (correspon al control de les partides d’obra). 

 

Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats: 

 

2 Operacions de Control a realitzar 

 

Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. 

En el cas d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret. 

 

2 Criteris de presa de mostra 

 

Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig. 

 

3 Especificacions 

 

Resultats a exigir (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). 

Per a cada AC - TC es defineixen uns factors condicionants que cal concretar per a poder 

definir unívocament les especificacions: criteri o font d’informació, tipus de material 

(designació per exemple), tipus de trànsit, ambient exterior, etc. Per a cada conjunt de 
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valors possibles de factors condicionants s’estableix la llista d’operacions de control, 

especificacions i toleràncies. No s’ha pretès incloure en aquest apartat la totalitat de les 

condicions del Plec sinó aquelles més rellevants des del punt de vista del control de 

qualitat. 

 

4 Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no 

resultin satisfactoris segons les especificacions exigides. 

 

En l’apartat 2 (Plec de Control de Qualitat) es presenta el text associat als àmbits de 

control que s’han particularitzat per aquesta obra. Per a la resta d’àmbits de control que 

puguin aparèixer al llarg de l’obra, són vàlids estrictament els criteris generals. 

 

1.5 NORMATIVA 

El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 

desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 

d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en 

l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril 

de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 

 

1.6 PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 

La D.O. realitzarà el Pla de Control de Qualitat on es fixaran els assaigs que es considerin 

necessaris d’acord amb el que disposa el Decret 375/88, de 1 de setembre de 1988, 

essent el seu import inferior a l’1% del pressupost d’execució material, segons disposa el 

Reial Decret 136/60, de 3 de febrer, de la Presidència del Govern. 

 

Per tant, aquest import es considerarà inclòs dins dels costos indirectes i despeses 

generals de l’obra. 

 

A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control exposats 

dins del plec de control, s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents 

consideracions de tipus general: 

 

 No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de 

marca de qualitat de producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que 

incompleixin aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, 

els assaigs corresponents indicats en aquest plec. 

 A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha 
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suposat un únic proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, 

s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com es 

preveu en aquest plec, a càrrec del contractista. 

 En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari 

és responsabilitat de la producció d’aquest material i s’exigirà tot i que no estigui 

considerat en aquest pla. 

  S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de 

ciment amb marca de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs 

d’identificació. En cas de que la planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord a 

la RC, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els 

ciments utilitzats, a càrrec del contractista, encara de que disposin de marca. Si 

algun dels ciments que utilitza la planta no està certificat segons RC, es podrà 

rebutjar el proveïment de formigó d’aquesta planta. 

  El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si 

durant l’execució de l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, 

resultessin més assaigs dels previstos, aquest  increment correrà a càrrec del 

contractista, excepte justificació i acceptació per part de la D.O., de les causes 

que hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst. 

 

En el cas que s’hagi de realitzar un pressupost del pla de control de qualitat aquest es 

presentarà estructurat segons els capítols del pressupost d’obra (activitats). El 

repartiment del nombre d’assaigs d’un àmbit en les diferents activitats es realitzarà, 

quan no hi hagi cap altre criteri, de forma proporcional als amidaments de les partides 

associades. 

 

Aquest pressupost no és contractual en cap cas i constitueix una proposta al futur Pla de 

Control de Qualitat real. 

 

La Direcció d’obra pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i unitats 

d’obra que en cada cas consideri necessari, essent el cost a càrrec del contractista. 
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2 PROGRAMA PRÀCTIC DE CONTROL 

2.1 REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

Fase de 
control 

Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ Control del replanteig 

Disponibilitat dels terrenys. 

Enllaç amb la vialitat existent.

Comprovació en planta de les 

dimensions dels espais 

públics i parcel·lats. 

Comprovació de les rasants 

d’espais parcel·lats. 

Possible existència de serveis 

afectats. 

Comprovació dels punts de 

desguàs del clavegueram i 

dels punts ’escomesa dels 

diferents serveis. 

Compatibilitat amb els 

Sistemes Generals. 

Elements existents a demolir 

o conservar. 

 

Confirmació 

Signatura “ACTA DE 

REPLANTEIG” (Ordre d’iniciar 

les obres) 

  

 

2.2 MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA 

Fase de 
control 

Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ 

Definició cotes d’esbrossada. 

Definició equips de 

moviments de terres. 

Definició cotes d’excavació 

segons qualitat dels sòls. 

Definició préstecs i 

abocadors. 

Extensió i compactació. 

Contingut de grava i sorra. 

Contingut de pedra. 

Contingut de matèria 

orgànica. 

Esquerdes o fissures al 

terreny natural. 

Existència d’argiles 

plàstiques. 

Materials plàstics perillosos. 

Qualitat dels terrenys 

existents. 

Execució 

Signatura “ACTA DE 

REPLANTEIG” (Ordre d’iniciar 

les obres) 

Extensió i compactació. 

Gruix. 

Refinament. 

Localització tous. 

Extensió i compactació. 

Pendent de l’esplanada. 

Drenatge natural � 

cunetes. 

Qualitat de sòls per a 

formació de terraplens. 

Compactació. 
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Confirmació *≡Fase prèvia capa subbase.   

 

2.3 CONSTRUCCIÓ DEL CANAL DE REG I ENCREUAMENTS DE CALÇADA 

Fase de 
control 

Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ 

Replanteig en planta i alçat 

dels conductes. 

Replanteig de la correcta 

distribució dels encreuaments 

de vial, arquetes, embornals, 

pous de registre, escomeses i 

altres elements singulars. 

Protecció dels materials 
*Acceptació de la procedència

dels materials . 

Execució 
Acceptació equips de 

maquinària. 

Comprovació geomètrica i 

condicions de seguretat de les 

rases. 

Anivellament fons rasa. 

Col·locació base formigó. 

Encofrat hastial. 

Col·locació formigó hastials. 

Comprovació de cota del 

canal respecte a les rasants 

dels vials. 

Execució pous de registre, 

embornals, escomeses i 

elements singulars. 

Compactació de rases. 

Execució encreuaments de 

vials. 

Proves estanquitat 

canonades. 

Formigó d’assentament i 

protecció. 

Qualitat de sòls pera a reblert 

de rases. 

Resistència del formigó. 

Compactació de rases. 

 

Confirmació Fase prèvia capa subbase.   

 

2.4 BASE I SUBBASE GRANULAR 

Fase de 
control 

Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ 

Acceptació de l’explanació. 

Acceptació de la procedència 

del material de subbase. 

Repàs i compactació de 

l’explanada 

Comprovació geomètrica dels 

perfils transversals 

(bombament) de l’explanada .

Comprovació encreuaments 

de calçades. 

De la procedència (préstec, 

gravera o cantera) 

Acceptació de l’explanada. 

Acceptació de la procedència 

del material de subbase. 
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Execució 
Acceptació equips de 

maquinària. 

Extensió de la capa de 

subbase. 

Humectació i compactació de 

la capa de subbase 

Comprovació de la qualitat del 

material. 

Compactació. 

Confirmació Fase prèvia capa base.   

 

 

2.5 PAVIMENTACIÓ 

Base de calçada 

Fase de 
control 

Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ 

Acceptació de la subbase 

granular. 

Acceptació de la procedència 

de materials de base de 

grava- ciment. 

Acceptació del projecte de 

mescla o fórmula de treball 

grava-ciment. 

Repàs de la capa de subbase. 

Procedència (cantera o 

instal·lació de matxucadora). 

Procedència (instal·lació de 

producció àrids i de la planta 

o central de fabricació. 

Acceptació de la capa de 

subbase. 

Acceptació de la procedència. 

Acceptació del projecte de 

mescla. 

Execució  

Estesa de la capa de base. 

Humectació i compactació de 

la capa base. 

Cura de la capa base de 

grava-ciment (màxim 2 a 5 H. 

d’acabat). 

Comprovació de la qualitat del 

material. 

Compactació de la capa base. 

Resistència a compressió de 

bases de grava-ciment. 

Confirmació 

Acceptació definitiva de 

vorades i rigoles abans del 

paviment definitiu. 

Acceptació de l’acabat de 

coronació de pous, embornals 

i elements singulars. 

Repàs definitiu de base. 

Comprovació pendents 

transversals. 

Acceptació de la capa base 

(no necessària si el paviment 

definitiu es col·loca 

immediatament després de la 

base). 

 

 

Paviments asfàltics – Paviments de formigó 

Fase de 
control 

Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ 

Acceptació de la capa de 

base. 

Acceptació de la procedència 

de materials de mescla 

asfàltica. 

Acceptació del projecte de 

mescla asfàltica o fórmula de 

treball. 

Acceptació de la dosificació 

del formigó (Acceptació dels 

àrids). 

Instal·lació de procedència. 

Acceptació de la procedència 

del material de mescles 

asfàltiques. 

Tram de prova de paviment 

de formigó. 
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Execució 

Acceptació regs d’emprimació 

en paviments de mescles 

asfàltiques. 

Acceptació de la maquinària 

d’estesa i compactació de 

mescles asfàltiques. 

Execució dels paviments de 

mescles asfàltiques. 

Cura reg d’emprimació 

Comprovació temperatura de 

la mescla 

Control de cotes. 

Acabat superficial. 

Execució de juntes. 

Comprovació punts baixos 

(situació embornals). 

Regs d’adherència. 

Execució dels paviments de 

mescles asfàltiques. 

Execució dels paviments de 

formigó. 

Confirmació   

Confirmació paviment 

d’aglomerat asfàltic. 

Confirmació paviment de 

formigó. 
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Annex núm. 4: Estudi fotogràfic 
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Annex núm. 5: Pla d’obra 
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Activitat

OBRA CIVIL
Enderroc

Moviments de terres

Paviments

INSTAL.LACIONS 
Formació  reg

Drenatge

Enllumenat

EDIFICACIONS

ACABATS

Mesos

CALENDARI PREVIST D'EXECUCIÓ

41 52 3
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Annex núm. 6: Justificació de preus 
  



PRESSUPOST HORTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0111000 H Cap de colla 18,25000 €

A0112000 h Cap de colla 23,29000 €

A0121000 h Oficial 1a 18,19000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 19,67000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 19,67000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 19,67000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 19,67000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 17,21000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 17,34000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 17,34000 €

A013D000 h Ajudant pintor 17,34000 €

A013H000 h Ajudant electricista 14,77000 €

A013U001 h Ajudant 17,61000 €

A0140000 h Manobre 15,93000 €

A0150000 h Manobre especialista 15,77000 €



PRESSUPOST HORTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €

C1105A00 h retroexcavadora amb martell trencador 65,71000 €

C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 49,26000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 71,05000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 82,41000 €

C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 111,01000 €

C1313330 h retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 23,81000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 58,74000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 52,37000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 65,17000 €

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 144,40000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 29,97000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 57,24000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 69,46000 €

C131U063 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 156,10000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,19000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 7,94000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 57,88000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,17000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 67,91000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 8,88000 €

C1500100 u Servei de contenidor metàl·lic, capacitat 2 m3 per runa, entrega, recollida, transport al gestor de
residus o centre de reciclatge i suplement per contindre altres residus industrials

62,51000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 41,01000 €

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 46,80000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 50,23000 €

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 82,56000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 39,12000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 44,97000 €

C1503000 h Camió grua 46,00000 €

C1503U10 h camió grua de 5 t 31,92000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 38,97000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,90000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,20000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,79000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 5,28000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,86000 €



PRESSUPOST HORTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,64000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,60000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,01000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,18000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,87000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,43000 €

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 20,71000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,81000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 13,34000 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,50000 €

B03DU210 m3 Terra adequada procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i transport a l'obra 3,16000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI 0,38000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

58,01000 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 64,36000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,38000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,38000 €

B064400C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

52,54000 €

B065960A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

65,62000 €

B065C85C m3 Formigó HA-30/P/10/IIa+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+F

79,70000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 84,66000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,99000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,61000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79000 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 1,93000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,47000 €

B0E244L1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

1,27000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €

B0F85240 u Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,27000 €

B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de tot tipus procedents de construcció o
demolició

75,00000 €

B4LF0402 m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió compresa
entre 61 i 96 kN

6,37000 €

B52212M0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color palla, de 25 peces/m2, com a màxim 0,48000 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 4,88000 €

B9H10010 t Mescla bituminosa contínua en calent per a capa de rodadura AC 16 surf B50/70 D/S amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració

49,48000 €
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BD759011 U Part proporcional d'accessoris per a tubs de polietilè 3,95000 €

BD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat 295,24000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,10000 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

25,38000 €

BDKZU060 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124 133,07000 €

BFQ31001 m Tub de polipropilè SN 8 KN/m2, de 160 mm de diàmetre nominal, segons normes prEN 13476
(AENOR)

11,80000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,85000 €

BG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 4x6 mm2 2,43000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,18000 €

BGD10015 u Pica de terra per connectar al punt de llum o centre de maniobra 15,21000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,13000 €

BHM10120 u Columna Nikolson o equivalent de 4,5 m d'alçada, galvanitzada. Inclosa caixa de connexió 205,42000 €

BHN30021 u àmpada de 20W 450 mA 3000K 3.805 F/ 1.299 FMTP 321,57000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,72000 €
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D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 79,68000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 15,77000 = 17,34700

Subtotal: 17,34700 17,34700

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200

Subtotal: 1,06200 1,06200

Materials

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,87000 = 11,61550

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,81000 = 26,05550

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,01000 = 0,18180

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

0,225      x 103,30000 = 23,24250

Subtotal: 61,09530 61,09530

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17347

COST DIRECTE 79,67777

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,67777

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 71,40000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 15,77000 = 15,77000

Subtotal: 15,77000 15,77000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200

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

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 19,18000 = 33,37320

Subtotal: 54,23520 54,23520

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15770

COST DIRECTE 71,40190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,40190
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D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 85,78000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 15,77000 = 15,77000

Subtotal: 15,77000 15,77000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200

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

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,18000 = 29,15360

Subtotal: 68,60960 68,60960

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15770

COST DIRECTE 85,77630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,77630

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 101,03000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 15,77000 = 16,55850

Subtotal: 16,55850 16,55850

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000

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

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 19,18000 = 26,46840

Subtotal: 83,02440 83,02440

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16559

COST DIRECTE 101,03174

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,03174
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D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10

Rend.: 1,000 106,13000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 15,77000 = 16,55850

Subtotal: 16,55850 16,55850

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 20,43000 = 31,25790

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200

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

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

Subtotal: 88,11990 88,11990

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16559

COST DIRECTE 106,12724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,12724

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,84000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 19,67000 = 0,09835

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 17,34000 = 0,08670

Subtotal: 0,18505 0,18505

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,61000 = 0,64050

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,09000 = 0,01112

Subtotal: 0,65162 0,65162

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00185

COST DIRECTE 0,83852

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,83852
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P-1 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa
abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades inclou part
proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta

Rend.: 1,000 145,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

1,000      x 17,27018 = 17,27018

E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

30,000      x 1,10467 = 33,14010

E31522J4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

1,000      x 92,70769 = 92,70769

Subtotal: 143,11797 143,11797

COST DIRECTE 143,11797
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 2,14677

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,26474

P-2 14E229E5 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
amb traves i brancals massissats amb formigó per a
fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment i armat amb acer en barres
corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes

Rend.: 1,000 36,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E4E2561L m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

1,000      x 32,02882 = 32,02882

E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

1,050      x 1,04362 = 1,09580

E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, col·locat manualment

0,020      x 117,51800 = 2,35036

Subtotal: 35,47498 35,47498
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COST DIRECTE 35,47498
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,53212

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,00710

P-3 E2111600 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins
a cota de fonamentació o soleres, amb estructura
d'obra de fàbrica, inclòs instal·lacions i canalitzacions
existents, amb mitjans manuals i mecànics, sense
classificació del residu i càrrega sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,303 6,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,133 /R x 15,77000 = 1,60968

A0121000 h Oficial 1a 0,033 /R x 18,19000 = 0,46068

Subtotal: 2,07036 2,07036

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0215 /R x 86,18000 = 1,42200

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,033 /R x 16,58000 = 0,41991

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,033 /R x 82,41000 = 2,08713

Subtotal: 3,92904 3,92904

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03106

COST DIRECTE 6,03046
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,09046

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,12091

P-4 E222242A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,733 4,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,154 /R x 50,00000 = 4,44316

Subtotal: 4,44316 4,44316

COST DIRECTE 4,44316
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,06665

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50981

E31522J4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 94,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 15,93000 = 4,77900

Subtotal: 4,77900 4,77900

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 156,75000 = 15,67500

Subtotal: 15,67500 15,67500
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Materials

B065960A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 65,62000 = 72,18200

Subtotal: 72,18200 72,18200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07169

COST DIRECTE 92,70769
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 1,39062

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,09830

E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 17,34000 = 0,13872

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 19,67000 = 0,11802

Subtotal: 0,25674 0,25674

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,09000 = 0,00556

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,83852 = 0,83852

Subtotal: 0,84408 0,84408

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00385

COST DIRECTE 1,10467
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,01657

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,12124

E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

Rend.: 1,000 17,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,350 /R x 19,67000 = 6,88450

A0133000 h Ajudant encofrador 0,350 /R x 17,34000 = 6,06900

Subtotal: 12,95350 12,95350

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 2,63000 = 0,07890

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0044      x 211,79000 = 0,93188

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 6,600      x 0,43000 = 2,83800

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,15000 = 0,17262

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102      x 0,99000 = 0,10098

Subtotal: 4,12238 4,12238
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19430

COST DIRECTE 17,27018
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,25905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,52924

E4E2561L m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

Rend.: 1,000 32,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 15,93000 = 3,82320

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,480 /R x 19,67000 = 9,44160

Subtotal: 13,26480 13,26480

Materials

B0E244L1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

13,125      x 1,27000 = 16,66875

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0168      x 101,03174 = 1,69733

Subtotal: 18,36608 18,36608

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,39794

COST DIRECTE 32,02882
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,48043

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,50926

E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

Rend.: 1,000 1,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 19,67000 = 0,19670

Subtotal: 0,19670 0,19670

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,09000 = 0,00545

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,83852 = 0,83852

Subtotal: 0,84397 0,84397

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00295

COST DIRECTE 1,04362
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,01565

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,05927
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E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, col·locat manualment

Rend.: 1,000 119,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 19,67000 = 7,86800

A0140000 h Manobre 1,600 /R x 15,93000 = 25,48800

Subtotal: 33,35600 33,35600

Materials

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

1,050      x 79,67777 = 83,66166

Subtotal: 83,66166 83,66166

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50034

COST DIRECTE 117,51800
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 1,76277

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,28077

P-5 E4LF4414 m2 Bigueta per a sostre de 18+4 cm, biguetes de
formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, intereixos
0,7 m, llum < 5 m, de moment flector últim 20 kNm
per m d'amplària de sostre

Rend.: 1,000 15,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,110 /R x 18,19000 = 2,00090

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 15,93000 = 3,50460

Subtotal: 5,50550 5,50550

Materials

B4LF0402 m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
amb armadura activa de tensió compresa entre 61 i
96 kN

1,5015      x 6,37000 = 9,56456

Subtotal: 9,56456 9,56456

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13764

COST DIRECTE 15,20770
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,22812

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,43581

P-6 E5221111 ut Subministrament i col·locació de porta de pas d'una
fulla de 38 mm d'espessor, 900x2100 mm de llum i
altura de pas, acabat galvanitzat formada per dues
xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor amb
reixetes de ventilació encunyades en la part superior i
inferior, plegades, acoblades i muntades, amb
cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc
d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres
d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb
ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i
provada per la empresa instal·ladora mitjançant les

Rend.: 1,000 95,26 €
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corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).

_____________________________________________________________________________________________________________

P-7 E52212MN m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color
palla, de 25 peces/m2, com a màxim, col·locada amb
morter de ciment 1:8

Rend.: 1,000 31,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 19,67000 = 11,80200

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 15,93000 = 4,77900

Subtotal: 16,58100 16,58100

Materials

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0221      x 71,40190 = 1,57798

B52212M0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
palla, de 25 peces/m2, com a màxim

26,250      x 0,48000 = 12,60000

Subtotal: 14,17798 14,17798

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41453

COST DIRECTE 31,17351
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,46760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,64111

P-8 E5Z2FWLA m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat
amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre envanets
de sostremort

Rend.: 1,000 15,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,210 /R x 15,93000 = 3,34530

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,420 /R x 19,67000 = 8,26140

Subtotal: 11,60670 11,60670

Materials

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0032      x 71,40190 = 0,22849

B0F85240 u Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

10,500      x 0,27000 = 2,83500

Subtotal: 3,06349 3,06349

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29017

COST DIRECTE 14,96036
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,22441

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,18476
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P-9 E81135E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, remolinat

Rend.: 1,131 16,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 19,67000 = 10,43501

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 15,93000 = 4,22546

Subtotal: 14,66047 14,66047

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0194      x 85,77630 = 1,66406

Subtotal: 1,66406 1,66406

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,36651

COST DIRECTE 16,69104
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,25037

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,94141

P-10 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat

Rend.: 1,000 4,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 17,34000 = 0,17340

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 19,67000 = 1,96700

Subtotal: 2,14040 2,14040

Materials

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 0,5508      x 4,88000 = 2,68790

Subtotal: 2,68790 2,68790

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03211

COST DIRECTE 4,86041
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,07291

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,93331

P-11 E93626B0 m2 Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15
cm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 25,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 15,93000 = 2,54880

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 19,67000 = 1,57360

Subtotal: 4,12240 4,12240

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 156,75000 = 12,54000

Subtotal: 12,54000 12,54000
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Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1545      x 57,38000 = 8,86521

Subtotal: 8,86521 8,86521

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06184

COST DIRECTE 25,58945
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,38384

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,97329

P-12 E9G11111 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+F, de 15 cm de
gruix,, amb una resistència a la flexo-tracció HF-4
Mpa, escampat amb bombeig, estesa i vibratge
manual i mecànic, acabat superficial a definir per la
direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat amb
incorporació de desactivant i/o ratllat
mecànico-manual), inclou replanteig, l'encofrat amb
bissells que sigui necessari pel propi paviment i per la
formació d'escocells.Tot inclòs completament acabat.
Segons plànols.

Rend.: 0,459 15,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,130 /R x 15,93000 = 4,51176

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 19,67000 = 6,42810

Subtotal: 10,93986 10,93986

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,100 /R x 4,86000 = 1,05882

Subtotal: 1,05882 1,05882

Materials

B065C85C m3 Formigó HA-30/P/10/IIa+F de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+F

0,040      x 79,70000 = 3,18800

Subtotal: 3,18800 3,18800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16410

COST DIRECTE 15,35078
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,23026

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,58104

P-13 F2190700 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments
existents. Tot inclòs.

Rend.: 1,607 3,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,1856 /R x 15,77000 = 1,82135

Subtotal: 1,82135 1,82135

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,1856 /R x 9,79000 = 1,13069

Subtotal: 1,13069 1,13069
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01821

COST DIRECTE 2,97025
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,04455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,01481

P-14 F21D1111 u Enderrocament d'elements diversos, embornals,
salva cunetas, reixes, arquetes, etc. de qualsevol
tipus de material amb mitjans mecànics o manuals.
Càrrega, condicionament de la zona afectada segons
criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels
residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu
transport.Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 0,203 79,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0125 /R x 15,93000 = 0,98091

Subtotal: 0,98091 0,98091

Maquinària

C1313330 h retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1511 /R x 50,00000 = 37,21675

C1105A00 h retroexcavadora amb martell trencador 0,1251 /R x 65,71000 = 40,49419

Subtotal: 77,71094 77,71094

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00981

COST DIRECTE 78,70166
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 1,18052

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,88218

P-15 F2261111 m3 Terraplenada i piconatge amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del PM

Rend.: 1,514 3,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 86,18000 = 1,47997

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 66,20000 = 2,18626

Subtotal: 3,66623 3,66623

COST DIRECTE 3,66623
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,05499

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,72122

P-16 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de
fondària amb terres adequades procedents de
préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra,
amb mitjans mecànics o manuals, inclou
subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,366 6,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0263 /R x 15,93000 = 0,30670
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A0150000 h Manobre especialista 0,0526 /R x 15,77000 = 0,60725

Subtotal: 0,91395 0,91395

Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,0526 /R x 12,19000 = 0,46940

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0053 /R x 42,60000 = 0,16529

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,0263 /R x 58,74000 = 1,13094

Subtotal: 1,76563 1,76563

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

B03DU210 m3 Terra adequada procedent de préstec, inclòs
excavació, cànon per extracció i transport a l'obra

1,200      x 3,16000 = 3,79200

Subtotal: 3,84250 3,84250

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00914

COST DIRECTE 6,53122
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,09797

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,62919

P-17 F2R542A9 m3 Transport i deposició de residus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,051 18,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,117 /R x 46,80000 = 5,20990

Subtotal: 5,20990 5,20990

Materials

B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de tot tipus procedents de construcció o demolició

0,170      x 75,00000 = 12,75000

Subtotal: 12,75000 12,75000

COST DIRECTE 17,95990
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,26940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,22930

P-18 F9GR0010 m2 Enderroc i reposició de paviment de formigó existent,
de les mateixes característiques que el enderrocat.
Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i
reposició de les capes suport. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 26,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,1972 /R x 18,19000 = 3,58707

A0150000 h Manobre especialista 0,1972 /R x 15,77000 = 3,10984

A0140000 h Manobre 0,1972 /R x 15,93000 = 3,14140

Subtotal: 9,83831 9,83831

Maquinària

C1500100 u Servei de contenidor metàl·lic, capacitat 2 m3 per
runa, entrega, recollida, transport al gestor de residus
o centre de reciclatge i suplement per contindre altres

0,0316 /R x 62,51000 = 1,97532
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residus industrials

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,1972 /R x 16,58000 = 3,26958

C2005000 h Regle vibratori 0,1972 /R x 4,86000 = 0,95839

C2003000 h Remolinador mecànic 0,1972 /R x 5,28000 = 1,04122

Subtotal: 7,24451 7,24451

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,150      x 57,38000 = 8,60700

Subtotal: 8,60700 8,60700

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09838

COST DIRECTE 25,78820
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,38682

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,17503

P-19 F9HR0011 m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de
les mateixes característiques que el enderrocat.
Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i
reposició de capes suport. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,000 32,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,1313 /R x 15,77000 = 2,07060

A0121000 h Oficial 1a 0,1313 /R x 18,19000 = 2,38835

A0140000 h Manobre 0,1313 /R x 15,93000 = 2,09161

Subtotal: 6,55056 6,55056

Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,0656 /R x 12,19000 = 0,79966

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,1972 /R x 16,58000 = 3,26958

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0656 /R x 41,20000 = 2,70272

C2003000 h Remolinador mecànic 0,1972 /R x 5,28000 = 1,04122

C1500100 u Servei de contenidor metàl·lic, capacitat 2 m3 per
runa, entrega, recollida, transport al gestor de residus
o centre de reciclatge i suplement per contindre altres
residus industrials

0,0007 /R x 62,51000 = 0,04376

C2005000 h Regle vibratori 0,1972 /R x 4,86000 = 0,95839

Subtotal: 8,81533 8,81533

Materials

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica específica per a reg
d'imprimació, tipus ECI

1,500      x 0,38000 = 0,57000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,150      x 57,38000 = 8,60700

B9H10010 t Mescla bituminosa contínua en calent per a capa de
rodadura AC 16 surf B50/70 D/S amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració

0,150      x 49,48000 = 7,42200

Subtotal: 16,59900 16,59900
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06551

COST DIRECTE 32,03040
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,48046

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,51085

P-20 FD7Z0140 u Connexió a arqueta de reg existent. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 299,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament
acabat

1,000      x 295,24000 = 295,24000

Subtotal: 295,24000 295,24000

COST DIRECTE 295,24000
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 4,42860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 299,66860

P-21 FD7Z1245 u Connexió a arqueta de lluminaria existent. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 216,47 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-22 FDG50220 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada
inclosa excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110
mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert
compactat de rases. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

Rend.: 0,899 19,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,1247 /R x 15,93000 = 2,20965

A0121000 h Oficial 1a 0,1247 /R x 18,19000 = 2,52313

Subtotal: 4,73278 4,73278

Maquinària

C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,1247 /R x 23,81000 = 3,30268

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,1247 /R x 7,94000 = 1,10135

Subtotal: 4,40403 4,40403

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100      x 57,38000 = 5,73800

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,000      x 1,85000 = 3,70000

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,000      x 0,10000 = 0,10000

Subtotal: 9,53800 9,53800
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04733

COST DIRECTE 18,72214
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,28083

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,00297

P-23 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat,
tot inclòs, segons plànols.

Rend.: 1,000 128,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 15,93000 = 31,86000

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 18,19000 = 36,38000

Subtotal: 68,24000 68,24000

Materials

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 25,38000 = 25,38000

D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10

0,100      x 106,12724 = 10,61272

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

91,000      x 0,18000 = 16,38000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100      x 57,38000 = 5,73800

Subtotal: 58,11072 58,11072

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,68240

COST DIRECTE 127,03312
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 1,90550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,93862

P-24 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV,
secció 4x6 mm2. Inclou subministrament, connexions,
proves i col·locació. Tot inclòs.

Rend.: 0,683 5,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0609 /R x 14,77000 = 1,31697

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0609 /R x 17,21000 = 1,53454

Subtotal: 2,85151 2,85151

Materials

BG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de
secció 4x6 mm2

1,020      x 2,43000 = 2,47860

Subtotal: 2,47860 2,47860

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02852

COST DIRECTE 5,35863
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,08038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,43900
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P-25 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa
d'enllumenat. Inclou connexions i proves,
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 3,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0963 /R x 14,77000 = 1,42235

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0642 /R x 17,21000 = 1,10488

Subtotal: 2,52723 2,52723

Materials

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,18000 = 1,20360

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,13000 = 0,13000

Subtotal: 1,33360 1,33360

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02527

COST DIRECTE 3,88610
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,05829

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,94439

P-26 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de
maniobra. Inclou subministrament i col·locació,
completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 22,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,230 /R x 14,77000 = 3,39710

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 17,21000 = 3,95830

Subtotal: 7,35540 7,35540

Materials

BGD10015 u Pica de terra per connectar al punt de llum o centre
de maniobra

1,000      x 15,21000 = 15,21000

Subtotal: 15,21000 15,21000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07355

COST DIRECTE 22,63895
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,33958

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,97854

P-27 FHM10120 u Columna Nikolson de la casa ´´Roura´´ o equivalent,
troncocònica de 4,5 m d'alçada, galvanitzada.
Inclosa protecció salican, caixa de connexió, cablejat
interior, excavació i fonamentació. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons
plànols.

Rend.: 1,000 332,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,5263 /R x 14,77000 = 7,77345

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,5263 /R x 17,21000 = 9,05762

A0140000 h Manobre 0,2632 /R x 15,93000 = 4,19278

Subtotal: 21,02385 21,02385

Maquinària
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C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,5263 /R x 38,97000 = 20,50991

C1503000 h Camió grua 0,5263 /R x 46,00000 = 24,20980

C1315010 H RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,100 /R x 23,81000 = 2,38100

Subtotal: 47,10071 47,10071

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,242      x 57,38000 = 13,88596

BHM10120 u Columna Nikolson o equivalent de 4,5 m d'alçada,
galvanitzada. Inclosa caixa de connexió

1,000      x 205,42000 = 205,42000

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 39,72000 = 39,72000

Subtotal: 259,02596 259,02596

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21024

COST DIRECTE 327,36076
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 4,91041

COST EXECUCIÓ MATERIAL 332,27117

P-28 FHN30021 u Lluminària Ledme de la casa ´´Roura´´ o equivalent. ,
inclòs làmpada de 20W 450 mA 3000K 3.805 F/
1.299 FMTP. Inclou subministrament, col·locació, i
connexió amb la xarxa. Tot inclòs segons plànols.

Rend.: 0,359 397,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,7761 /R x 14,77000 = 31,93035

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,7761 /R x 17,21000 = 37,20524

Subtotal: 69,13559 69,13559

Materials

BHN30021 u àmpada de 20W 450 mA 3000K 3.805 F/ 1.299 FMTP 1,000      x 321,57000 = 321,57000

Subtotal: 321,57000 321,57000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,69136

COST DIRECTE 391,39695
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 5,87095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 397,26790

P-29 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega a camió i
transport en diposit autoritzat o lloc d'ús.

Rend.: 0,578 2,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0027 /R x 23,29000 = 0,10879

A0150000 h Manobre especialista 0,0137 /R x 15,77000 = 0,37379

Subtotal: 0,48258 0,48258

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,010 /R x 50,23000 = 0,86903

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,0137 /R x 52,37000 = 1,24130

Subtotal: 2,11033 2,11033
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COST DIRECTE 2,59291
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,03889

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,63180

P-30 G221U115 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega a camió

Rend.: 1,000 3,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0027 /R x 23,29000 = 0,06288

A0150000 h Manobre especialista 0,0083 /R x 15,77000 = 0,13089

Subtotal: 0,19377 0,19377

Maquinària

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 0,009 /R x 82,56000 = 0,74304

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,0083 /R x 71,05000 = 0,58972

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

0,0083 /R x 144,40000 = 1,19852

C131U063 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 0,0041 /R x 156,10000 = 0,64001

Subtotal: 3,17129 3,17129

COST DIRECTE 3,36506
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,05048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,41554

P-31 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics Rend.: 1,000 1,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,022 /R x 15,93000 = 0,35046

Subtotal: 0,35046 0,35046

Maquinària

C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,0109 /R x 111,01000 = 1,21001

Subtotal: 1,21001 1,21001

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00526

COST DIRECTE 1,56573
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,02349

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,58921

P-32 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 0,384 7,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0059 /R x 15,77000 = 0,24230

A0112000 h Cap de colla 0,0012 /R x 23,29000 = 0,07278

Subtotal: 0,31508 0,31508
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Maquinària

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 0,0059 /R x 67,91000 = 1,04341

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,0029 /R x 57,88000 = 0,43711

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,0059 /R x 69,46000 = 1,06722

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0029 /R x 39,12000 = 0,29544

Subtotal: 2,84318 2,84318

Materials

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

1,200      x 3,50000 = 4,20000

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 4,25050 4,25050

COST DIRECTE 7,40876
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,11113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,51989

P-33 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 14,368 29,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,40524

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 15,77000 = 1,09758

Subtotal: 1,50282 1,50282

Maquinària

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 8,88000 = 0,61804

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 29,97000 = 1,04294

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 39,12000 = 0,54454

Subtotal: 2,20552 2,20552

Materials

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 1,200      x 20,71000 = 24,85200

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 24,90250 24,90250

COST DIRECTE 28,61084
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,42916

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,04000

P-34 G921U020 m3 Sub-base de tot-u reciclat amb mercatge CE, estesa,
humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 2,420 15,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0071 /R x 15,77000 = 0,04627

A0112000 h Cap de colla 0,0036 /R x 23,29000 = 0,03465

Subtotal: 0,08092 0,08092
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Maquinària

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,0036 /R x 44,97000 = 0,06690

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 0,0071 /R x 61,17000 = 0,17947

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,0071 /R x 57,88000 = 0,16981

Subtotal: 0,41618 0,41618

Materials

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,100      x 13,34000 = 14,67400

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 14,72450 14,72450

COST DIRECTE 15,22160
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,22832

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,44992

P-35 G9GZ1111 u Formació de pas salvacunetes amb tub de polipropilé
de diametre 600 mm recobert amb formigó HM-20.
Totalment muntat i acabat segons detall plànols.

Rend.: 1,000 457,56 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-36 G9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8
mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,380 4,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,225 /R x 15,77000 = 2,57120

Subtotal: 2,57120 2,57120

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,225 /R x 9,79000 = 1,59620

Subtotal: 1,59620 1,59620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03857

COST DIRECTE 4,20597
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,06309

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,26906

P-37 G9GZPER m Formació de junt de dilatació en paviment continu de
formigó de 15 cm d'alçada i 1cm de gruix aproximat,
format per escuma de poliestirè. Inclús p/p de
replanteig, talls, unions a la superfície suport.
Totalment acabada i preparada per formigonar. Inclòs
segellat del junt amb material elàstic.

Rend.: 1,000 15,42 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-38 GD571310 m Cuneta americana revestida de formigó, de 1,00 m
d'amplària i 0,15 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 25 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants.
Segons detall plànol.

Rend.: 2,933 12,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 0,090 /R x 18,19000 = 0,55817

A0150000 h Manobre especialista 0,045 /R x 15,77000 = 0,24195

A0140000 h Manobre 0,090 /R x 15,93000 = 0,48882

Subtotal: 1,28894 1,28894

Maquinària

C1105A00 h retroexcavadora amb martell trencador 0,009 /R x 65,71000 = 0,20163

C1313330 h retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0304 /R x 50,00000 = 0,51824

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,011 /R x 56,95000 = 0,21359

Subtotal: 0,93346 0,93346

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,025      x 2,63000 = 0,06575

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,025      x 1,09000 = 0,02725

B0A31000 kg Clau acer 0,075      x 1,15000 = 0,08625

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,750      x 0,43000 = 0,32250

B064400C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,182      x 52,54000 = 9,56228

Subtotal: 10,06403 10,06403

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01933

COST DIRECTE 12,30576
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,18459

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,49035

P-39 GD751111 m Canalització amb tub de polipropilè corrugat doble
capa SN 8 KN/m2 i DN 200 mm, amb embocadura
integrada roscada en el propi tub i tap roscat per
l'entrada d'aigua, col.ocat al fons de la rasa.
Totalment muntat i acabat.

Rend.: 1,000 24,45 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-40 GD75U600 m Canalització amb tub de polipropilè corrugat doble
capa SN 8 KN/m2 i DN 160 mm, amb embocadura
integrada enroscada en el propi tub i tap enrroscat
per l'entrada d'aigua, col.ocat al fons de la rasa.
Totalment muntat i acabat

Rend.: 9,119 19,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0111000 H Cap de colla 0,200 /R x 18,25000 = 0,40026

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 15,77000 = 1,72936

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 18,19000 = 1,99474

Subtotal: 4,12436 4,12436

Materials

BD759011 U Part proporcional d'accessoris per a tubs de polietilè 0,100      x 3,95000 = 0,39500

BFQ31001 m Tub de polipropilè SN 8 KN/m2, de 160 mm de
diàmetre nominal, segons normes prEN 13476
(AENOR)

1,000      x 11,80000 = 11,80000

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,0536      x 58,01000 = 3,10934

Subtotal: 15,30434 15,30434
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COST DIRECTE 19,42870
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,29143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,72013

P-41 GDK2U020 u Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm
de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i
solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

Rend.: 0,750 195,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 18,19000 = 24,25333

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 23,48000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,93000 = 21,24000

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 7,76333

Subtotal: 76,73666 76,73666

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,200 /R x 29,97000 = 7,99200

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,150 /R x 50,23000 = 10,04600

C1503U10 h camió grua de 5 t 0,225 /R x 31,92000 = 9,57600

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,500 /R x 1,90000 = 1,26667

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,250 /R x 17,60000 = 5,86667

C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,100 /R x 49,26000 = 6,56800

Subtotal: 41,31534 41,31534

Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 3,000      x 1,47000 = 4,41000

B0DZA000 l Desencofrant 0,530      x 2,63000 = 1,39390

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 3,380      x 1,93000 = 6,52340

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 7,500      x 0,43000 = 3,22500

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,920      x 64,36000 = 59,21120

Subtotal: 74,76350 74,76350

COST DIRECTE 192,81550
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 2,89223

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,70773

P-42 GDKZU060 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124, totalment col·locat

Rend.: 2,500 154,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 23,29000 = 1,39740

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 18,19000 = 7,27600

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 15,77000 = 6,30800

Subtotal: 14,98140 14,98140

Maquinària
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C1503U10 h camió grua de 5 t 0,200 /R x 31,92000 = 2,55360

Subtotal: 2,55360 2,55360

Materials

BDKZU060 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124

1,000      x 133,07000 = 133,07000

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,020      x 84,66000 = 1,69320

Subtotal: 134,76320 134,76320

COST DIRECTE 152,29820
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 2,28447

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,58267

P-43 GMACU200 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones de canyes, definides als
plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada
o tala d'arbres, soca, càrrega a camió.

Rend.: 117,151 1,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,09940

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 18,19000 = 0,46581

A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 15,77000 = 0,40384

Subtotal: 0,96905 0,96905

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,200 /R x 57,24000 = 0,09772

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,200 /R x 65,17000 = 0,11126

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 3,000 /R x 2,64000 = 0,06761

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 41,01000 = 0,35006

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,200 /R x 69,46000 = 0,11858

Subtotal: 0,74523 0,74523

COST DIRECTE 1,71428
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,02571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,73999



PRESSUPOST HORTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES ALÇADES

XPA000SS pa Partida alçada de cobrament integre per la Seguretat
i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat
i Salut

Rend.: 1,000 1.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA0OIMP pa Partida alçada a justificar per a obres imprevistes Rend.: 1,000 1.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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Annex núm. 7: Gestió de residus 
  



DECRET 89/2010 

REAL DECRETO 105/2008 

Obra:
Situació:
Municipi :

       Volum
    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 375,00 2,0 750

grava i sorra solta 0,00 1,7 0

argiles 0,00 2,1 0

terra vegetal 780,00 1,7 1.326

pedraplé 0,00 1,8 0

terres contaminades 170503 0,00 1,8 0

altres 0,00 1,0 0

1155 m3
2076 t 1386 m3

si no si

   Superfície construïda 600,00 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,086 51,531 0,090 53,742

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 21,980 0,041 24,422

formigó 170101 0,036 21,878 0,026 15,628

petris barrejats 170107 0,008 4,716 0,012 7,080

guixos 170802 0,004 2,356 0,010 5,832

altres 0,001 0,600 0,001 0,780

   embalatges 0,004 2,560 0,029 17,117

fustes 170201 0,001 0,724 0,005 2,700

plàstics 170203 0,002 0,948 0,010 6,212

paper i cartró 170904 0,001 0,498 0,012 7,125

metalls 170407 0,001 0,390 0,002 1,079

0,090 54,09 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres

guix

Totals 7,80 m3 m3 m3

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus
quantitats

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 

450

0

0

reutilització

altra obra

   Residus de construcció totals 

fonaments/estructura   

 abocador

    Volum aparent    Densitat real

936

25,13

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una 
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús 
pugui ser acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades 
a abocador

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

0

    Pes 

2,42
0,39

0

0

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :
ZONA DELS HORTS DE VILAMALLA
VILAMALLA

ACCESSOS DELS HORTS DEL POBLE (FASE-2)

Alt Empordà

2,89
0,39

Total residu edificació 

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

0,90

70,86

tancaments   acabats 

0,301,72 1,33
4,97

5,83

33,1429,91

0,330,30

m3

1,20
2,09

13,26
2,32
4,31
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si
si
si
-
-
-

si
si
-
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum  
 m3  (+20%)

terra vegetal 936
graves/ sorres/ pedraplé 450
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0
Total 1386

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 21,88

Maons, teules i ceràmics 40 21,98

Metalls 2 0,39

Fusta 1 0,72

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 0,95

Paper i cartró 0,5 0,50

Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no si
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no si

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

tipus de residu

no especial

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

0,00

a la mateixa obra a altra autoritzada

4.-

cal separar 

no

0,00 936,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

gestió dins obra

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats de ...

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-
6.-

Terres

6.-

GESTIÓ (obra)

Reutilizació

minimització

MINIMITZACIÓ

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

5.-

no

no especial

inert

R.D. 105/2008

4.-

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
450,00 0,00

0,00

si

no

si no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* A la cel·la projecte apareix  per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-
ne millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

especial

no

no

no

450,00 936,00 0,00

no especial

inert

0,00

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no especial
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 Per portar a l'abocador



-
-
si

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 18,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3

70,00 €/m3

Terres 0,00
Terres contaminades 0,00

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 18,00 €/m3

Formigó 21,10
Maons, teules i ceràmics 32,97
Petris barrejats 9,56

Metalls 1,46
Fusta 3,65
Vidres inapreciable
Plàstics 8,39
Paper i cartró 9,62
Guixos i altres no especials 8,93

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

codi del gestor

70,86
54,09El pes dels residus és de :

1.676,25

El volum de residus aparent és de :

84,39

- 100

-

-

1.676,31El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

pressupost

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  

 Instal·lacions de valorització

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Compactadores

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

253,17

35,70

0

270,34

100

285,52 263,88

-

Matxucadora de petris

856,57

Casetes d'emmagatzematge

- 100

100

-

runa brutaruna neta

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

gestor

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

-
-

Costos*

Classificació       

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

26,23

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta 

Valoritzador / Abocador          

100,64

gestió fora obra

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

-

--
65,61
0,00

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

adreça

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

-
100

0,00

-

Transport          

172,04

33,55

- -

-

- 0,00-

El pressupost de la gestió de residus és de :

395,64
105,49

131,88164,85

100
-

107,11
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 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat



-

-

1

unitats - -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-
-
-
-
-
-

Obra nova

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

documentació gràfica
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig,
separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

unitats

unitats

unitats

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)
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Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina 
el Pla de Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
plec de condicions
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tècniques

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 
per a la seva acceptació a la Propietat.



Total excavació 2.076,00 tones tones
Total construcció 54,09 tones % tones

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 0,00 tones 11 euros

Residus de construcció * 0,00 tones 11 euros

tones

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

Obra nova

L'Ajuntament VILAMALLA

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació de 
residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i les 
noves dades es faran arribar a :

0,00
54,09

FIANÇA

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

0,00

fiança
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 
càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Previsió inicial del Estudi Percentatge de 
reducció per 
minimització

Previsió final del Estudi

0

Total fiança 150,00

0PES TOTAL DELS RESIDUS

0euros/ tona
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Annex núm. 8: Enllumenat públic 
  



 1
00
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 H
 

 300 
 210 

Referencia Altura H Peso (kg)
0101100A25 2500 27.5
0101100A30 3000 31.0
0101100A35 3500 34.5
0101100A40 4000 38.0
0101100A45 4500 41.5
0101100A50 5000 45.0
0101100A55 5500 48.5
0101100A60 6000 52.0

Refuerzo opcional en la base de 
columna. Añadir letra R al final de 

la referencia.

Tamaño de hoja:

Escala:Denominación:

Material:

Peso neto (Kg):

Tolerancia:Este plano es propiedad de Industrias de Iluminación ROURA, S.A. estando prohibida su reproducción y entrega a terceros sin previa autorización de la empresa. +/- 2%

05/12/2012

COLUMNA NIKOLSON 01-011-00A

O.Gonçalves
Revisado por:

Plano nº:

1:20

Fecha:Dibujado por:

O.GonçalvesSegún tabla
A4

Acero galvanizado calidad S275JOH



Salican
Les columnes pateixen atacs químics sobretot a la 
part inferior, per la salinitat ambiental, l’orina dels 
gossos, danys per ciments situats en la unió amb la 
vorera, etc.

SALICAN ofereix un reforç de seguretat davant els 
agents químics, protegint l’estructura de la columna i 
allargant la seva vida útil. El sistema protegeix la part 
interna i externa de la base, adaptant-se als canvis de 
temperatura. És resistent a radiacions UV, però el més 
important és que manté la integritat del galvanitzat, 
en no utilitzar processos abrasius que disminueixin la 
capa que indica la normativa UNE-EN ISO 1461: 2010

L’aspecte estètic és en RAL negre o colors opcionals.

Les mâts subissent des attaques chimiques surtout dans 
sa partie inférieure, par la salinité environnementale, 
la rouille des chiens, dégâts par un ciment situé dans 
l’union avec le trottoir, etc.

SALICAN offre un renfort de sécurité devant les agents 
chimiques, en protégeant la structure du mât et en 
allongeant sa vie utile. Le système protège la partie 
interne et externe de la base, en s’adaptant aux 
changements de température. Il est résistant aux 
radiations UV, mais le plus important consiste en ce que 
l’intégrité du galvanisé se maintient, après ne pas avoir 
utilisé les processus abrasifs qui diminuent la couche qui 
indique la réglementation UNE-EN ISO 1461:2010

L’aspect esthétique est dans RAL noir ou des couleurs 
optionnelles.

Deteriorament de columnes d’acer galvanitzat.  Une détérioration de mâts en acier galvanisé.

SALICAN ROURA
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3000K 3000K

4000K 4000K

350mA 700mA

350mA 700mA

530mA 1050mA

530mA 1050mA

700mA 1300mA

700mA 1300mA

16 LEDS ECOPOWER 16 LEDS PREMIUM

2104lm 3561lm

2249lm 4208lm

3138lm 5100lm

3355lm 6028lm

3846lm 6114lm

4112lm 7226lm

16W 32W

16W 32W

26W 50W

26W 50W

33W 63W

33W 63W

134lm/W 111lm/W

143lm/W 132lm/W

123lm/W 103lm/W

132lm/W 122lm/W

116lm/W 98lm/W

124lm/W 115lm/W

Normas de aplicación/Implementing rules: EN 60598-1 / EN 60598-2-3 / 

UNE 61000-3-2:/EN 50082-1 / EN 50081-1 / RD1890/2008
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HIGH POWER

LED
P.151

Características eléctricas Electrical characteristics

Consumo Power:

Tensión de 
funcionamiento
Mains voltage:

Protección eléctrica:
Surge protection:

Clase eléctrica
Isolation 

classification:
Factor de potencia

Power factor:

LED: Configurable de 15 a 63W
LED: Configurable from 15 to 63W 

220-240V 50-60 Hz 
4/4 kV. Opcionalmente 10/10kV
4/4 kV. Optional 10/10kV 
 

Clase I, Clase II

0,90 min.

Características lumínicas Light characteristics

LED de alta eficacia
High efficiency LED
16 LEDs

92% 
 
>70 

80000 h Ta=25ºC 350 mA
60000 h Ta=25ºC 700 mA 
 
de -20ºC a 50ºC
from -20ºC to 50ºC 
Driver de corriente constante
Constant current driver
1-10V, DALI, regulador en 
cabecera, línea de mando, 
sensor de movimiento, regulación 
autónoma 5 niveles
1-10V, DALI, mains dimming,  
5 step dimming, movement sensor
Combinación de lentes para 
clases de alumbrado CE, ME y S, 
según RD1890/2008. 
Lenses combination for CE, ME 
and S class.

Fuente de luz Light source:

Cantidad de LEDs Qty. of LEDs: 
Rendimiento de las lentes

Lenses efficacy: 
Índice de reproducción cromático

Color rendering index: 
Vida útil L70B10
Lifetime L70B10: 

Rango de temperatura de 
funcionamiento:

Operating temperature range: 
Fuente de alimentación: 

Power supply:
Regulación Dimming:

Ópticas Optic:

Características mecánicas Mechanical characteristics

8Kg

0,14 m2

SIDE Ø60x70 / TOP Ø60x100
EN60598-1 / IEC 55015

Peso Weight:
Superficie expuesta 

al viento
Max SCx:

Instalación Installation:
Norma Norm:

Materiales Materials

Fundición de aluminio anticorrosivo L2341
Cast aluminium L2341, non corrosive

Materiales Material:

Luminaria de estilo minimalista 
y diferente textura, se realza 
utilizando el soporte LEDME 
rectangular o los soportes 
cilíndricos ROURA.

También es una solución 
óptima para iluminar desde 
las fachadas, dadas sus 
reducidas dimensiones y su fácil 
integración en el entorno.

Dispone de distintas ópticas 
para viales y proyección, así 
como acabados tipo acero 
corten o carta RAL.

Luminaire in a minimalist design 
and different texture, enhanced 
by using rectangular LEDME 
support or cylindrical ROURA 
supports.

It is also the optimal solution 
for facade lighting, due to its 
small dimensions and its easy 
integration to environment.

It is provided with different 
optical for roads and projections, 
as well as corten Steel finishing 
or RAL finishing
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1. OBJECTE 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es redacta en acompliment del Reial Decret 

1627/1997, del 24.10.97 desenvolupant la obligació del contractista d'acomplir tota la 

legislació i normativa referent a la Seguretat i Salut en obra, tant pel que fa al personal 

de la mateixa com a l'aliè, seguretat i senyalització pel tràfic interior de l'obra i extern a 

aquesta afectat per ella, riscos d'accidents, malalties professionals, etc., i a les 

instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors. 

 

Es fa constar l'obligació que en tot cas té el contractista, de conèixer i complir aquestes 

disposicions encara que no se li faci notificació expressa al respecte i donar prioritat 

d'atenció i dedicació a la Seguretat i Salut, posant tots els medis humans i materials 

suficients. 

 

2. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 

2.1. Obra 

Aquest estudi és el corresponent al projecte de “D’ACCESSOS DELS HORTS DEL POBLE 

(FASE-2)DEL TERME MUNICIPAL DE VILAMALLA”. 

 

2.2. Descripció 

La descripció de l'obra és la que figura en la memòria del Projecte per la qual cosa no es 

considera necessària  la seva repetició en aquest annex. 

 

2.3. Pressupost  

El pressupost d'execució material de l'obra és de 92.318,61 €. 

 

2.4. Termini d’execució 

 

El termini d’execució previst per la realització de les obres és de CINC (5) mesos. 

 

2.5. Personal previst 

Segons les diferents fases de l'obra s'estima que la màxima concurrència de treballadors 

serà de 8 persones. 

 

2.6. Unitats constructives que composen l'obra 

Les principals unitats constructives que composen l'obra són les següents: 

- Moviment de terres  
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- Drenatge 

- Formació de canal interceptora 

- Formació d’obra de fàbrica per drenatge 

- Formació d’escullera 

- Pavimentació 

- Senyalització 

 

3. RISCOS  

A continuació es procedeix a la identificació dels riscos, que preveiem es puguin 

presentar durant la realització de les unitats constructives de l'obra. S'estableix una llista 

de riscos, sense correlacionar-la amb la llista d'unitats constructives, donat que fer un 

llistat d'unitat per unitat seria molt reiteratiu, doncs qualsevol dels riscos es presenten en 

gran nombre de les unitats esmentades. 

 

3.1. Riscos professionals 

-  Atropellaments. 

-  Col·lisions. 

-  Bolcades de vehicles o màquines. 

-  Caigudes a diferent nivell. 

-  Caigudes al mateix nivell. 

-  Enderrocaments. 

-  Atrapaments. 

-  Cops. 

-  Projecció de partícules als ulls. 

-  Caiguda de materials o objectes. 

-  Soroll. 

-  Pols. 

-  Vibracions. 

-  Per utilització de material bituminós. 

-  Esquitxades. 

-  Ferides punxants. 

-  Talls per eina o metall. 

-  Èczemes. 

-  Erosions i contusions en manipulació. 

-  Ferides per màquines talladores. 

-  Incendis i explosions. 

-  Propis de soldadura elèctrica i oxiacetilènica. 

-  Intoxicació per fums, resines i pintures especials . 

-  Propis de desbarbadores, taladres, etc. 

-  Propis de grues i equips d'elevació. 
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-  Per efecte mecànic del vent. 

-  Per tempestes amb aparell elèctric. 

-  Rigors climàtics. 

 

3.2. Treballs que impliquen riscos especials 

Durant l’execució de les obres no es preveu la realització de treballs que impliquin riscos 

especials. 

 

4. PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 

4.1. Proteccions individuals 

- Cascos: per a tot el personal que participi a l'obra, inclòs els visitants. 

- Guants de goma. 

- Guants dielèctrics. 

- Botes d'aigua. 

- Botes de seguretat de lona. 

- Botes dielèctriques. 

- Vestits d'aigua. 

- Ulleres contra impactes i antipols. 

- Careta antipols. 

- Protectors auditius. 

- Cinyell de seguretat de subjecció. 

 

4.2. Proteccions col·lectives 

- Pòrtics protectors de línies elèctriques. 

- Tanques de limitació i protecció. 

- Senyals de tràfic. 

- Senyals de seguretat. 

- Cinta d’abalisament. 

- Topalls de desplaçament de vehicles. 

- Banderoles de senyalització. 

- Tubs de subjecció de cinyell de seguretat. 

 

4.3. Formació 

Tot el personal ha de rebre en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i 

els riscos que aquest poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que 

caldrà utilitzar. 

Escollint el personal més qualificat, s'impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, 

de forma que tots els grups disposin d'algun socorrista. 
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4.4. Medicina preventiva i primers auxilis 

Farmacioles 

Aquestes contindran el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat i 

Higiene en el Treball. 

 

Assistència a accidentats 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis 

propis, Mútues patronals, Mutualitats laborals, Ambulatoris, etc.), a on s'ha de transportar 

als accidentats per un trasllat més ràpid i efectiu. 

L'obra haurà de disposar, en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 

centre assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantitzar un ràpid 

transport dels possibles accidentats als centres d'Assistència. 

Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic 

previ al treball, que serà repetit en el període d'un any. 

S'analitzarà l'aigua destinada al consum del treballadors per garantitzar la seva 

potabilitat, si no prové de la xarxa d'abastament de la població. 

Prevenció de danys a tercers 

 El màxim responsable de la seguretat a l 'obra, tant per al seu personal com per a 

tercers, serà el Coordinador, el qual vetllarà per a que es prenguin totes les mesures 

necessàries, independentment de que estiguin previstes en l’Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

 

5. SENYALITZACIÓ D'OBRES 

El contractista és responsable de la senyalització de l'obra i no podrà al·legar 

desconeixement de la legislació i normativa a l'efecte encara que no se li hagi comunicat 

explícitament. 

 

Està obligat a disposar dels medis humans i materials precisos per assegurar el seu 

compliment. 

 

Els costos de Seguretat i Salut estan inclosos dins dels preus unitaris de les diferents 

unitats de projecte. 
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6. RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS DE SEGURETAT I SALUT APLICABLES EN LES OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ 

- 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. 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 abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas en materia de 

señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo. En el capítol 1 excloeix 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 abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores 

- RD 488/97 de 14 de abril (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).  
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- 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). Intrucción 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 abril 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 

- 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: 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 

- 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 
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- 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) 

- RD 216/1999 de 5 de febrero sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

el trabajo en el ámbito de empresas de trabajo temporal (BOE 24-2-99). 

 

 

Figueres, juliol de 2016 

 

 

Martí Corominas Blanch 

Eng. de Camins, Canals i Ports 

Col. Núm. 11.039 

  



PROJECTE D’ACCESSOS DELS HORTS DEL POBLE (FASE-2) DEL TERME MUNICIPAL DE VILAMALLA 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FITXES DE SEGURETAT 

















































PROJECTE D’OBRES DE DRENATGE DE LA ZONA DEL CEMENTIRI. MUNICIPI DE VILAMALLA 

 

 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Annex núm. 10: Expropiacions 
  





REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
17241A002001730000XL

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 2 Parcela 173
LES HORTES. VILAMALLA [GIRONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Agrario [Huerta regadío 00]
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

Polígono 2 Parcela 173
LES HORTES. VILAMALLA [GIRONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

647
TIPO DE FINCA

--

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA

Municipio de VILAMALLA Provincia de GIRONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

4,674,100

4,674,200

497,700 497,800

497,800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 7 de Septiembre de 2016



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
17241A002001740000XT

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 2 Parcela 174
LES HORTES. VILAMALLA [GIRONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Agrario
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1975

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

96

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

Polígono 2 Parcela 174
LES HORTES. VILAMALLA [GIRONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

96
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

469
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA

Municipio de VILAMALLA Provincia de GIRONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

4,674,100

4,674,200

497,700 497,800

497,800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 22 de Junio de 2016

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Uso Escalera Planta Puerta Superficie m²

AGRARIO 1 00 01 96

SUBPARCELAS
Subparcela CC Cultivo IP Superficie [Ha]

   0 HR Huerta regadío 00 0,0373



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
17241A002001750000XF

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 2 Parcela 175
LES HORTES. VILAMALLA [GIRONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Agrario [Huerta regadío 00]
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

Polígono 2 Parcela 175
LES HORTES. VILAMALLA [GIRONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

35
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

382
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA

Municipio de VILAMALLA Provincia de GIRONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

4,674,000

4,674,100

4,674,200

497,700 497,800

497,800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 22 de Junio de 2016



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
17241A002001760000XM

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 2 Parcela 176
LES HORTES. VILAMALLA [GIRONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Agrario [Huerta regadío 00]
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

Polígono 2 Parcela 176
LES HORTES. VILAMALLA [GIRONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

354
TIPO DE FINCA

--

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA

Municipio de VILAMALLA Provincia de GIRONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

4,674,000

4,674,100

4,674,200

497,700 497,800

497,800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 22 de Junio de 2016



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
17241A002001770000XO

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 2 Parcela 177
LES HORTES. VILAMALLA [GIRONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Agrario [Huerta regadío 00]
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

Polígono 2 Parcela 177
LES HORTES. VILAMALLA [GIRONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

325
TIPO DE FINCA

--

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA

Municipio de VILAMALLA Provincia de GIRONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

4,674,000

4,674,100

4,674,200

497,700 497,800

497,800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 22 de Junio de 2016



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
17241A002001780000XK

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 2 Parcela 178
LES HORTES. VILAMALLA [GIRONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Agrario [Huerta regadío 00]
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

Polígono 2 Parcela 178
LES HORTES. VILAMALLA [GIRONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

1.092
TIPO DE FINCA

--

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA

Municipio de VILAMALLA Provincia de GIRONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

4,674,000

4,674,100

497,700 497,800

497,800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 22 de Junio de 2016



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
17241A002001790000XR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 2 Parcela 179
LES HORTES. VILAMALLA [GIRONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Agrario [Huerta regadío 00]
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

Polígono 2 Parcela 179
LES HORTES. VILAMALLA [GIRONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

988
TIPO DE FINCA

--

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA

Municipio de VILAMALLA Provincia de GIRONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

4,674,000

4,674,100

497,700 497,800

497,800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 22 de Junio de 2016



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
17241A002001800000XO

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 2 Parcela 180
LES HORTES. VILAMALLA [GIRONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Agrario [Huerta regadío 00]
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

Polígono 2 Parcela 180
LES HORTES. VILAMALLA [GIRONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

739
TIPO DE FINCA

--

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA

Municipio de VILAMALLA Provincia de GIRONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

4,674,000

4,674,100

497,700 497,800

497,800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 22 de Junio de 2016



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
17241A002001810000XK

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 2 Parcela 181
LES HORTES. VILAMALLA [GIRONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Agrario [Huerta regadío 00]
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

Polígono 2 Parcela 181
LES HORTES. VILAMALLA [GIRONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

461
TIPO DE FINCA

--

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA

Municipio de VILAMALLA Provincia de GIRONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

4,674,000

4,674,100

4,674,200

497,700 497,800

497,800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 22 de Junio de 2016



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
17241A002001820000XR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 2 Parcela 182
LES HORTES. VILAMALLA [GIRONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Agrario [Huerta regadío 00]
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

Polígono 2 Parcela 182
LES HORTES. VILAMALLA [GIRONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

73
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

421
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA

Municipio de VILAMALLA Provincia de GIRONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

4,674,000

4,674,100

4,674,200

497,700 497,800

497,800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 22 de Junio de 2016



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
17241A002001830000XD

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 2 Parcela 183
LES HORTES. VILAMALLA [GIRONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Agrario [Huerta regadío 00]
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

Polígono 2 Parcela 183
LES HORTES. VILAMALLA [GIRONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

330
TIPO DE FINCA

--

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA

Municipio de VILAMALLA Provincia de GIRONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

4,674,000

4,674,100

4,674,200

497,700 497,800

497,800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 22 de Junio de 2016



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
17241A002001840000XX

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 2 Parcela 184
LES HORTES. VILAMALLA [GIRONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Agrario [Huerta regadío 00]
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

Polígono 2 Parcela 184
LES HORTES. VILAMALLA [GIRONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

358
TIPO DE FINCA

--

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA

Municipio de VILAMALLA Provincia de GIRONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

4,674,000

4,674,100

4,674,200

497,700 497,800

497,800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 22 de Junio de 2016



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
17241A002001940000XH

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 2 Parcela 194
LES HORTES. VILAMALLA [GIRONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Agrario [Huerta regadío 00]
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

Polígono 2 Parcela 194
LES HORTES. VILAMALLA [GIRONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

448
TIPO DE FINCA

--

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA

Municipio de VILAMALLA Provincia de GIRONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

4,673,900

4,674,000

4,674,100

497,700 497,800

497,800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 22 de Junio de 2016



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
17241A002001920000XZ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 2 Parcela 192
LES HORTES. VILAMALLA [GIRONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Agrario [Huerta regadío 00]
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

Polígono 2 Parcela 192
LES HORTES. VILAMALLA [GIRONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

246
TIPO DE FINCA

--

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA

Municipio de VILAMALLA Provincia de GIRONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

4,674,000

4,674,100

497,600 497,700 497,800

497,800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 7 de Septiembre de 2016



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
17241A002001930000XU

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 2 Parcela 193
LES HORTES. VILAMALLA [GIRONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Agrario [Huerta regadío 00]
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

Polígono 2 Parcela 193
LES HORTES. VILAMALLA [GIRONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

307
TIPO DE FINCA

--

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA

Municipio de VILAMALLA Provincia de GIRONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

4,673,900

4,674,000

4,674,100

497,700 497,800

497,800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 7 de Septiembre de 2016



PROJECTE D’OBRES DE DRENATGE DE LA ZONA DEL CEMENTIRI. MUNICIPI DE VILAMALLA 

 

 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                      Annex núm. 11: Traat 
  



PROJECTE D’ACCESSOS DELS HORTS DEL POBLE (FASE-2) DEL TERME MUNICIPAL DE VILAMALLA 
TRAÇAT 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

ALÇAT 
 

Listado de 
Rasante                

Traçat Alçat EIX‐
1                

P.K.  Cota  Radio  Tangente Flecha  Pendiente 

1000  41,999 0 0 0 ‐0,01998 

1042,132  41,157 2000 3,675 0,003 ‐0,02367 

1151,986  38,557 1000 3,648 0,007 ‐0,01637 

1226,38  37,339 0 0 0   
 

Listado de 
Rasante                

Traçat Alçat EIX‐
2M                

P.K.  Cota  Kv  Tangente Flecha  Pendiente 

2000  40,33 0 0 0 ‐0,03131 

2018,175  39,761 1000 10,643 0,057 ‐0,01002 

2039,63  39,546 1000 2,702 0,004 ‐0,01543 

2080,399  38,917 1000 4,314 0,009 ‐0,02405 

2135,032  37,603 0 0 0   
 

Listado de 
Rasante                

Traçat Alçat EIX‐
3                

P.K.  Cota  Radio  Tangente Flecha  Pendiente 

3000  39,054 0 0 0 0,009972 

3010,529  39,159 300 3,971 0,026 0,036489 

3029,658  39,857 0 0 0   
 
 

PLANTA 
 

LISTADO DE EJES                      

Traçat planta EIX‐
3                      

Tipo  P.K.  Coord. X  Coord. Y  Azimut  Radio  Parametro  Longitud

Rec  3000  497725 4674027 126,0775 0 0  12,716

Rec  3012,716  497736,7 4674022 118,4114 0 0  16,942

   3029,658  497752,9 4674017 118,4114         
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LISTADO DE EJES                      

Traçat planta EIX‐
1                      

Tipo  P.K.  Coord. X  Coord. Y  Azimut  Radio  Parametro  Longitud

Rec  1000  497707,9 4673940 32,13058 0 0  0,973

Cur  1000,973  497708,3 4673941 32,13696 15,02 0  2,578

Rec  1003,551  497709,8 4673943 43,07185 0 0  34,827

Cur  1038,377  497731,6 4673970 43,07155 ‐100,034 0  3,024

Rec  1041,402  497733,4 4673973 41,1465 0 0  11,584

Cur  1052,986  497740,4 4673982 41,14652 100 0  6,092

Rec  1059,078  497744,2 4673987 45,02477 0 0  9,807

Cur  1068,885  497750,6 4673994 45,02547 50,011 0  6,11

Rec  1074,995  497754,8 4673999 52,80383 0 0  1,704

Cur  1076,699  497756,1 4674000 52,80431 ‐51,739 0  6,531

Rec  1083,23  497760,6 4674004 44,77006 0 0  26,251

Cur  1109,481  497777,6 4674024 44,77007 ‐14 0  8,96

Rec  1118,441  497780,9 4674033 4,027117 0 0  15,446

Cur  1133,887  497781,9 4674048 4,027317 ‐66,999 0  17,017

Rec  1150,905  497780,8 4674065 387,8575 0 0  37,516

Cur  1188,421  497773,7 4674102 387,859 48,027 0  4,742

Rec  1193,163  497773 4674106 394,1474 0 0  33,217

   1226,38  497770 4674140 394,1474         
 
 

LISTADO DE EJES                      

Traçat Planta EIX‐
2M                      

Tipo  P.K.  Coord. X  Coord. Y  Azimut  Radio  Parametro  Longitud

Rec  2000  497755,7 4674002 390,7675 0 0  5,725

Cur  2005,725  497754,8 4674007 390,7931 13,803 0  2,846

Rec  2008,571  497754,7 4674010 3,945632 0 0  51,272

Cur  2059,843  497757,9 4674061 3,943664 51,678 0  2,683

Rec  2062,526  497758,1 4674064 7,245777 0 0  3,957

Cur  2066,483  497758,6 4674068 7,245239 ‐53,253 0  18,456

Rec  2084,939  497757,5 4674086 385,1814 0 0  12,487

Cur  2097,426  497754,6 4674098 385,1767 16,737 0  3,128

Rec  2100,553  497754,2 4674102 397,0684 0 0  8,877

Cur  2109,431  497753,8 4674110 397,0676 ‐48,256 0  2,886

Rec  2112,317  497753,5 4674113 393,2607 0 0  3,009

Cur  2115,326  497753,2 4674116 393,2565 4,75 0  6,86

Rec  2122,186  497756,9 4674121 85,20115 0 0  12,846

   2135,032  497769,4 4674124 85,20115         
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Definició 

El present Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt d’instruccions per 

al desenvolupament de les obres i conté condicions normalitzades pel que fa als 

materials i a les unitats d'obra.  

 

1.2. Àmbit d’aplicació 

Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al present 

Projecte. A tots els articles del present Plec de Condicions Tècniques s'entendrà que el 

seu contingut regeix per a les matèries que expressen els seus títols en quant no s'oposin 

a allò establert a la Llei de Bases de l'Administració Local, al Reglament General de 

Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives Generals. En cas contrari sempre 

serà primer el contingut d'aquestes disposicions. 

 

Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no 

siguin modificades per les Condicions Tècniques Particulars del projecte. 

 

Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec es tindrà en compte el 

que indiqui la normativa esmentada a l’apartat 2.31. 



PROJECTE D’ACCESSOS DELS HORTS DEL POBLE (FASE-2) DEL TERME MUNICIPAL DE VILAMALLA 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

2. CONSIDERACIONS GENERALS 

2.1. Documents del projecte 

El projecte consta dels següents documents: 

 

Document núm. 1: Memòria i annexos 

Document núm. 2: Plànols 

Document núm. 3: Plec de condicions 

Document núm. 4: Pressupost 

 

El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. 

 

S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que 

són d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests 

documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 

 

Memòria 

Plànols 

Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions 

Tècniques Particulars)  

Amidaments 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost total 

 

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels 

annexos, els  estadets,  els  pressupostos  parcials,  resum  de  pressupostos i  el  

pressupost  per  al coneixement de l’Administració. 

 

Els  esmentats  documents  informatius  representen  només  una  opinió  fonamentada  

de l’Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les 

dades que se  subministren.  Aquestes  dades  s’han  de  considerar,  tan  sols,  com  a  

complement d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus 

propis mitjans. 

 

Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base 

del contracte;  per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les 

condicions del contracte  en base a les dades contingudes als documents informatius 

(com per exemple, preus  de  bases  de  personal,  maquinària  i  materials,  fixació  de  

lloseres,  préstecs  o abocadors, distàncies de  transport característiques dels materials 

d’esplanació, justificació de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun 
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document contractual. 

 

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de 

no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 

documents informatius del projecte. 

 

Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el 

cas que s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, 

preval el que  s’ha  escrit  en  les  Condicions  Tècniques  Particulars.  En  qualsevol  

cas,  ambdós documents prevalen sobre les Condicions Tècniques Generals. 

 

El que  s’ha  esmentat al  Plec  de  Condicions i  omès  als  plànols,  o  viceversa, 

s’haurà d’executar com si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri 

del director quedin suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu 

al contracte. 

 

2.2. Responsabilitat del contractista 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions 

establertes al contracte i en els documents que componen el projecte. Com a 

conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal 

executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi 

reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades 

les liquidacions parcials. 

 

2.3. Obligacions del contractista 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la 

relació detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a 

l’execució de les obres, amb les dades següents: 

 

a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 

b) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les 

obres, que quedarà permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de 

comunicar a la direcció facultativa. El  tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap 

d’obra amb residència en la localitat on es desenvolupin els treballs i haurà de 

romandre durant les hores de treball a peu d’obra. 

c) El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada 

per oficis i categoria del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei 

de les obres. 

d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol 

concertar, tot indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En 
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general, la subcontractació es regirà pel que estableix l’article 210 de la Llei de 

Contractes del Sector Públic (d’ara endavant LCSP). 

e) Igualment, si el pressupost excedeix de 300.000 euros, habilitarà un local per a 

despatx exclusiu de la direcció facultativa de l’obra, degudament condicionat, 

aïllat i protegit. 

f) A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb 

aquesta, el contractista disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de FAX i 

servei de correu electrònic 

g) En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a 

la seva localització immediata. 

h) La direcció d’obra, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del 

personal del contractista, sense obligació de respondre de cap dels danys que al 

contractista pugui causar l’exercici d’aquesta facultat. Això no obstant, el 

contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a 

l’obra. 

i) Amb relació a l’oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regirà pel que 

disposen les clàusules  7, 8 i 9 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

El contractista està obligat a dedicar a  les obres el personal tècnic que es va 

comprometre dedicar a la licitació  i  la  direcció,  per  al  normal  compliment  

de  llurs  funcions.  Així  mateix,  el contractista haurà de disposar a peu d’obra 

d’un local apropiat com a oficina. 

 

2.4. Compliment de les disposicions vigents 

Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de 

Clàusules Administratives Generals. 

 

Així mateix,  es  compliran  els  requisits  vigents  per  a  l’emmagatzematge i  la  

utilització d’explosius, carburants, prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà al que 

prescriu el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, 

Reglament electrotècnic de baixa tensió, Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les 

disposicions vigents que siguin d’aplicació  en   aquells  treball  que,  directa  o  

indirectament,  siguin  necessaris  per  al compliment del contracte. 

 

2.5. Indemnitzacions a càrrec del contractista 

Hom es regirà pel que disposi l’article 287 de la LCSP i la clàusula 12 del Plec de 

Clàusules Administratives Generals. 

 

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o 

privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El 

contractista adoptarà  les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, 
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llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, per l’acció de combustibles, olis, 

lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar. 

 

El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta 

finalitzi, les servituds  afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec 

de Clàusules Administratives Generals, essent a compte del contractista els treballs 

necessaris per a tal objectiu. 

 

2.6. Despeses a càrrec del contractista 

A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de 

Clàusules Administratives Generals, seran a càrrec del contractista, si a les 

Condicions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les 

següents despeses: 

 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària 

- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 

instal·lacions, ferramentes, etc. 

- Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de 

materials 

- Despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 

- Despeses de  muntatge, conservació i  retirada d’instal·lacions per  al  

subministrament d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les 

obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; 

despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general 

de l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc. 

- Despeses  de  permisos  o  llicències  necessàries  per  a  l’execució,  excepte  

les  que corresponen a expropiacions i serveis afectats 

- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells 

anunciadors de l’obra 

- El contractista haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es 

derivin de la obtenció dels permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per 

a l’execució i posada en servei de les obres, del projecte elèctric, d’enllumenat 

públic i de semaforització, així com del visat del col·legi professional 

corresponent. 

- Segons allò que estableix la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives 

Generals, seran a compte del contractista les despeses d’assaigs de Control de 

Qualitat, fins a l’1% del pressupost de licitació. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus 

unitaris contractats 
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2.7. Direcció de les obres 

L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, 

comprovació i vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-

se al que disposen les clàusules 4 i 21 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

 

2.8. Condicions generals d’execució de les obres 

Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes 

de bona construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. 

 

El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació 

que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que 

hagin de quedar amagades  o que a judici del director d’obra o del contractista 

requereixin el dit reconeixement. 

 

De totes  aquestes  i  a  mesura  que  s’executin,  s’aixecaran  plànols  precisos  per  a  

llur comprovació, constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la  direcció 

tècnica de les obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin 

complimentant les diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El contractista 

haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer medició, excepte 

que s’avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres. 

 

2.9. Modificacions d’obra 

Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les 

obres compreses en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la 

modificació i del  pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els 

tràmits previstos a l’article 233 de la LCSP. 

 

2.10. Control d’unitats d’obra 

El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa de Control de 

Qualitat redactat pel director de l’execució de l’obra. 

 

L’import, fins a l’1% del pressupost de licitació, anirà a càrrec del contractista, segons 

la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació 

d’obres de l’Estat. La resta, si s’escau, serà abonada per la Propietat de l’obra. 

 

El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, 

prèvia sol·licitud  de  la  direcció facultativa de les obres, d’acord amb el  següent  

esquema de funcionament: 
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1) A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls 

previstos al programa esmentat més amunt. 

2) El contractista avisarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui 

executar el control corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al 

laboratori la seva tasca. 

3) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 

4) El  cost  dels  assaigs  que  donin  resultats  negatius  es  descomptarà  

directament  al contractista, al marge del que s’especifica al segon paràgraf. 

 

2.11. Mesures d’ordre i seguretat 

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a 

la bona i segura marxa dels treballs. 

 

Es obligació del contractista el compliment de totes les disposicions vigents en matèria 

de seguretat i salut, especialment la llei 31/1995 i el Real Decret 1627/1997. 

 

En totes les  obres amb pressupost de licitació inferior a 475.000 euros, el cost de 

la seguretat i salut es considerarà inclòs als preus unitaris. 

 

2.12. Conservació del medi ambient 

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora 

d’aquests, ha d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient 

siguin mínimes. 

 

Els moviments dins  de  la  zona  d’obra es  produiran  de  manera que  només s’afecti 

la vegetació  existent  en  allò  estrictament  necessari  per  a  la  seva  implantació.  

Tota  la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a rebaixar la contaminació 

acústica. 

 

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte 

del projecte d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del 

director de l’obra el contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres. 

 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans 

apuntats, i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al 

medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys 

causats, tot seguint les ordres de la direcció d’obra o dels organismes institucionals 

competents en la matèria. 
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2.13. Obra defectuosa 

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec 

de Condicions, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el 

primer cas, aquesta  fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi 

haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no 

s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord 

amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui 

motiu de pròrroga en cas d’execució. 

 

2.14. Replanteig de les obres 

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a 

la correcta  execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de 

l’obra. També haurà de  materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que 

la direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les 

diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d’obra  necessaris per a aquests 

treballs aniran a càrrec del contractista. 

 

2.15. Senyalització de les obres 

El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar 

l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible 

perill a causa de l’obra, tant a  l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com 

també a complir les ordres a  les  quals  fa  referència  la  clàusula  23  del  Plec  de  

Clàusules  Administratives Generals. 

 

Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el 

contractista estarà obligat a instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, 

d’acord amb els normalitzats per la Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la direcció 

facultativa aportarà al contractista les característiques del cartell, així com la situació on 

s’haurà d’instal·lar. 

 

2.16. Materials 

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules 

Administratives Generals, caldrà observar les prescripcions següents: 

 

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el 

contractista haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat 

autorització explícita del director  d’obra. Si fos prescindible, a judici de l’Administració, 

canviar aquell origen o procedència, hom es  regirà pel que es disposa a la clàusula 

60 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
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Si per complir les prescripcions del  present Plec es rebutgen materials procedents 

de l’esplanació,  préstecs  i  pedreres, que  figuren  com  a  utilitzables només  als  

documents informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que 

compleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

 

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran 

també a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

 

El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les 

procedències dels materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades 

necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat. 

 

Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud 

del director  de l’obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos 

per una entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels materials que s’han 

d’utilitzar a l’obra. 

 

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels 

quals no hagi estat aprovada pel director de les obres. 

 

2.17. Desviaments provisionals 

El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, 

camins i accessos  provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb 

relació al trànsit general i als accessos dels confrontants, d’acord amb el que es 

defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la direcció. 

 

Els  materials  i  les  unitats  d’obra,  que  comporten  les  esmentades  obres  

provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres 

definitives. 

 

Aquestes  obres  seran  d’abonament,  llevat  que  en  el  Plec  de  Condicions  

Tècniques Particulars es digui expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les 

partides alçades que per tal motiu figurin al pressupost o, en cas que no hi siguin, 

valorades segons els preus de contracte. 

 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de 

les obres,  a  criteri  de  la  direcció, no  seran  d’abonament i,  en  aquest  cas,  si  li  

convé  al contractista facilitarà o accelerarà l’execució de les obres. 

 

Tampoc  seran  d’abonament  els  camins  d’obra,  com  ara  accessos,  pujades,  



PROJECTE D’ACCESSOS DELS HORTS DEL POBLE (FASE-2) DEL TERME MUNICIPAL DE VILAMALLA 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

ponts provisionals,  etc., necessaris per a  la  circulació interior de  l’obra, per  a  

transport dels materials, per a accessos i circulació del personal de l’Administració, o 

per a visites d’obra. Malgrat  tot, el contractista haurà de mantenir els esmentats 

camins d’obra i accessos en bones condicions de circulació. 

 

La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec 

del contractista. 

 

2.18. Abocadors 

Llevat manifestació expressa  contrària  al  Plec  de  Condicions Tècniques  Particulars, 

la localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, 

seran a càrrec del contractista. 

 

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a 

la hipòtesi  feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la 

memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport als 

abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al 

quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de 

transport a l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que 

la inclou. 

 

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el 

material obtingut de l’excavació de l’esplanació, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per 

a terraplè, replens, etc., i la direcció d’obra rebutja aquest material perquè no compleix 

les condicions del present plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el 

contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap 

abonament complementari a la corresponent  excavació, ni a incrementar el preu del 

contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs. 

 

En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de 

les disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials, 

autoritzacions. permisos necessaris i canons. 

 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complementació de la normativa 

vigent en matèria de medi ambient. 

 

El  director  de  les  obres  podrà  autoritzar  abocaments  de  terres  a  l’interior  

d’àrees parcel·lades, zones verdes i d’equipament, amb la condició que els productes 

abocats siguin expressament autoritzats per la direcció i estesos i compactats 

correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials seran 

a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, 
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no es podrà extreure cap tipus de material de  les àrees esmentades al paràgraf 

anterior, sense l’autorització expressa del director de l’obra. 

 

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la 

direcció tècnica de l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del 

contractista la reposició del material extret. 

 

2.19. Explosius 

L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de 

metxes, detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, 

completades amb les instruccions que figurin al projecte o les que dicti la direcció d’obra. 

 

Anirà a càrrec del contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització 

d’aquests mitjans, i el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 

 

El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en 

matèria d’explosius i d’execució de voladures. 

 

Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar 

amb estricte compliment del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat en la 

Mineria, aprovat pel RD 863/1985 de 2 d’abril de 1985, de l’Ordre de 20 de març de 

1986, per la qual s’aproven les  instruccions tècniques complementàries relatives als 

capítols IV, V, IX i X d’aqueix  Reglament  i  de  les  condicions  establertes  en  les  

preceptives  autoritzacions atorgades  pels  serveis   corresponents  del  Departament  

de  Treball  i  Indústria  de  la Generalitat de Catalunya. 

 

La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que 

consideri perillosos, encara que l’autorització pels mètodes utilitzats no allibera el 

contractista de la responsabilitat dels damnatges causats. 

 

El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir el públic del 

seu treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en 

qualsevol moment, llur perfecta visibilitat. 

 

En tot cas,  el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la 

utilització d’explosius. 

 

2.20. Servituds, serveis i elements afectats 

Amb relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 

del Plec de Clàusules Administratives Generals. A tal efecte, també es consideraran 

servituds relacionades amb  el Plec de Condicions aquelles que apareguin definides als 
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plànols del projecte. 

 

Els  objectes  afectats  seran  traslladats  o  retirats  per  les  companyies  i  organismes 

corresponents. Malgrat tot, el contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs 

necessaris per a la  localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis 

afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del 

desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a 

les partides alçades existents a l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb 

aplicació dels preus del quadre núm. 1. En llur defecte, hom es regirà pel que  

s’estableix a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

 

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o 

altres elements  que s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal 

d’assegurar la seva permanència fins a l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint 

les instruccions del director de l’obra, se senyalaran sobre el terreny abans d’iniciar-se les 

obres. 

 

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu 

càrrec. L’element  reposat  haurà de  tenir  les  mateixes característiques  que l’existent 

abans  de malmetre’l. 

 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds 

de qualsevol  tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan 

s’escaigui l’execució  simultània  de  les  obres  i  la  substitució  o  reposició  de  serveis  

afectats,  el contractista estarà  obligat a emprar els mitjans adequats per a la 

realització dels treballs amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible 

interferència i risc de qualsevol tipus. 

 

El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de 

serveis plànols  de  definició de  la  posició dels  esmentats  serveis, i  localitzarà i  

descobrirà  les canonades  de   serveis  soterrats  mitjançant  treballs  d’execució  

manual.  Les  despeses originades o les disminucions de rendiment originades es 

consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

 

Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament 

alguns treballs o s’han de reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà 

íntegrament a càrrec del contractista. 

 

2.21. Existència de trànsit durant l’execució de l’obra 

L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de 

les obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista. 
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El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències 

siguin mínimes i, si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin 

necessaris, sense que això sigui  motiu d’increment del preu del contracte. En cas 

que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les 

mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin. 

 

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de 

servei esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment 

podran ser objecte de reclamació. En cas que l’anterior impliqui la necessitat 

d’executar determinades parts de les  obres per fases, aquestes seran definides per la 

direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus 

unitaris, com en l’apartat anterior. 

 

2.22. Interferència amb altres contractistes 

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de 

les obres,  sigui  possible  realitzar  treballs  de  jardineria,  obres  complementàries,  

com  ara l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, 

el contractista complirà les ordres de  la direcció de l’obra, referents a l’execució de les 

obres, per a les fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb 

determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris 

esmentats. 

 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, 

deguts a  l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de 

contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació. 

 

2.23. Desviament de serveis 

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades 

de què disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis 

existents, si  és  factible,  haurà d’estudiar i  replantejar  sobre el  terreny els  serveis i  

instal·lacions afectades,  considerar  la  millor  manera  d’executar  els  treballs  per  no  

fer-los  malbé  i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar. 

 

Si el director de l’obra està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes 

corresponents la modificació  d’aquestes  instal·lacions.  Aquestes  operacions  

s’abonaran  segons  el  que s’especifiqui al quadre de preus núm. 1. 

 

L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no 

tindrà dret a cap indemnització pel retard per dificultats en l’execució de les dites obres, 
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en cas que la direcció d’obra consideri necessària l’adjudicació a una altra empresa. En 

qualsevol cas, l’empresa contractista principal no tindrà dret a cap tipus d’indemnització. 

 

2.24. Recepció d’obra i termini de garantia 

Neteja final de les obres. 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la 

seva recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o 

rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la 

direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, 

s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia. 

 

Recepció de les obres. 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica 

de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les 

obres es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

Quan les obres no  estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al 

contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot 

fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un 

nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin  efectuat correctament, 

s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

 

Abans de la recepció, i d’acord amb el que s’especifica al punt 1.1.8 d’aquest Plec, 

el contractista aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els 

serveis realment  executats, que permetin elaborar el plànol definitiu de l’obra. 

 

Així mateix  i  previ a  la  recepció,  el  contractista  aportarà  a  la  direcció  facultativa  

la legalització  de  la  instal·lació  d’enllumenat,  reg  en  baixa  tensió  i  qualsevol  altre  

tipus d’instal·lació elèctrica. Haurà d’aportar tota la documentació necessària 

(projectes, visats, butlletins,  actes  d’inspecció  i  control,  certificat  d’instal·lació,  

contracte  de  manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord 

amb la normativa vigent. També disposarà tot el necessari per fer totes les proves de 

recepció que demani la Direcció d’obra, encara que no estiguin expressament definides 

en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs aportant un grup electrogen en el cas de 

que no hi hagi corrent elèctric a l’obra. 

 

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 218  de la LCSP en 

l’apartat núm. 5. 

 

Termini de garantia. 

El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de 

l’acta de recepció, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el 
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contracte, es modifiqui expressament aquest termini. 

 

Aquest termini s’estendrà a  totes les  obres executades sota el  mateix contracte 

(obra principal,   abalisament,   senyalització  i   barreres,  plantacions,  enllumenat,  

instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la 

construcció, degut a l’ incompliment del contracte per part del contractista, aquest 

respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la 

recepció, tal i com disposa l’article 219 de la LCSP. 

 

2.25. Conservació de les obres 

La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i 

tots aquells  treballs  que  siguin  necessaris  per  a  mantenir  les  obres  en  perfecte  

estat  de funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres 

executades sobre el  mateix  contracte  (obra  principal,  abalisament,  senyalització  i  

barreres,  plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, 

etc.). 

 

A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la 

clàusula 22 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

 

El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la 

seva recepció.   Totes  les  despeses  originades  per  aquest  concepte  seran  a  

compte  del contractista. 

 

També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o 

que hagin  estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul 

de les seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites 

reposicions o a les assegurances que siguin convenients. 

 

2.26. Liquidació 

La liquidació de les obres es regularà conforme al que disposa l’article 218 de la LCSP. 

 

2.27. Preus unitaris 

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà  el que s’aplicarà 

als mesuraments per a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra. 

 

Complementàriament  al  que  es  prescriu  a  la  clàusula  51  del  Plec  de  

Clàusules Administratives Generals, els preus unitaris que figuren al quadre de preus 
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núm. 1 inclouen sempre,   llevat  prescripció  expressa  en  contra  del  document  

contractual  el  següent: subministrament   (inclòs  drets   de   patent,  cànon  

d’extracció,  etc.),   transport,  amàs, manipulació i utilització de  tots els materials 

usats a l’execució de la corresponent unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, 

maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, 

necessàries  per acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és 

d’aplicació exclusiva a les unitats d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar 

modificació dels preus en lletra del  quadre núm. 1 per a les unitats totalment 

executades, per errades i omissions a la  descomposició  que figura al quadre núm. 2 

A l’encapçalament d’ambdós quadres de preus figura una advertència a aquest efecte. 

 

Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la 

memòria, s’utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: 

jornals i mà d’obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i 

tipus de materials bàsics; procedència  o  distàncies  de  transport,  nombre  i  tipus  

d’operacions  necessàries  per  a completar   la  unitat  d’obra;  dosificació,  quantitat  

de  materials,  proporció  de  diferents components o diferents preus auxiliars, etc. Els 

esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent 

preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a justificar l’import del preu unitari, i estan 

continguts en un document formalment informatiu. 

 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, 

que figura als corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, 

per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les 

operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d’obra en 

la seva totalitat, formen  part  de  la  unitat  i,   conseqüentment,  es  consideren  

inclosos  al  preu  unitari corresponent. 

 

2.28. Partides alçades 

Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Condicions Tècniques 

Particulars, als  quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran 

íntegrament al contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

 

Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la 

clàusula 52 del Plec de Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del 

quadre núm. 1 i, si de cas hi manca, a partir dels preus unitaris de la justificació de preus. 

 

En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la 

seva oferta  econòmica,  les  despeses  corresponents  a  pagaments  per  administració,  
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ja  que s’abonarà únicament l’import de les factures. 

 

2.29. Abonament d’unitats d’obra 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord 

amb el  quadre  de  preus  núm.  1,  s’entendrà  que  es  refereixen  a  unitats  d’obra  

totalment acabades. 

 

Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol 

material o treball necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per 

assegurar el perfecte funcionament de la unitat executada amb relació a la resta d’obra 

realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de 

sobrepreu. 

 

L’omissió ocasional  dels esmentats elements als  documents del  projecte  no podrà  

ser objecte de reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament 

inclosos als preus del contracte. 

 

Els materials i  operacions esmentats són els  que es  consideren necessaris  i  

d’obligat compliment a la normativa relacionada a l’apartat 2.31. 

 

2.30. Revisió de preus 

La revisió de preus es regeix pel que disposa els articles 77 i 82 de la Llei 30/2007 de 30 

d’octubre de Contractes del Sector Públic. La revisió serà  procedent  si  el  contracte ha  

estat  executat en  el  20%  del  seu import  i  si  han transcorregut sis mesos des de 

l’adjudicació. S’aplicarà la fórmula polinòmica, dins de les aprovades pel RDL 2/2000 

que determini el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

Als efectes establerts a l’article 6è del Decret 2/1964, l’Administració fixarà els 

terminis parcials que corresponguin en aprovar el programa de treball formulat pel 

contractista. 

 

2.31. Disposicions tècniques legals d’aplicació 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, 

seran d’aplicació les disposicions següents: 

 

Generals: 

- LLEI 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

- Text refós de la llei de Contractes de les Administracions Públiques del 21 de 

juny de 2000 (LCSP) i tota la legislació complementària. 
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- Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 1098/2001 

de 12 d’octubre, i les disposicions modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al 

que estableix la LCSP. 

- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de 

l’Estat, aprovat  per Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no 

s’oposi al que estableix la LCSP. 

- Clasificación de empresas contratistas de obras. Orden de 28 de junio de 1991 

(por la que se modifica la de 28 de marzo de 1968) 

- Cláusulas de revisión de precios D. 211/1.964 de 4 de febrero y D. 461/1971 del 

11 de marzo 

- Cuadro de formulas tipo generales de revisión de precios D. 3650/1970 de 19 de 

Diciembre 

- Normas sobre la aplicación de la revisión de precios Orden de 13 de marzo de 

1979 

- Instrucciones para la propuesta y fijación de formulas polinomicas de revisión de 

precios O.C. 316/91 de la DGC (MOPU). 

- Plec de Clàusules Administratives Particulars que  s’estableixin per  a  la  

contractació d’aquestes obres. 

- RDL 2/2000 sobre revisió de preus i disposicions complementàries, en tot allò 

que no s’oposi al que estableix la LCSP. 

- Llei d’ordenació de l’edificació. Llei 38/99 JE (BOE 6.11.99) 

- Condicions  Tècniques  d’elements  simples  i  compostos  d’edificació,  

urbanització  i enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 

- Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de 

juliol de 1967 i d’11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents 

contractuals i complementàriament, la resta de les Normes UNE vigents. 

 

Obra civil, construcció, mecànica de sòls, carreteres: 

- Norma de construcción sismorresistente parte general i edificación (NCSE - 02). 

- Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario” 

- O.C.  326/00  “Geotècnia  vial  en  lo  referente  a  materiales  para  la  

construcción  de explanaciones y drenajes”. 

- Ordre 27/12/1999 Norma 3.1-IC “Trazado de la Instrucción de Carreteras”. 

- PG3 Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres, i ponts 

del MINISTERIO DE FOMENTO, juliol de 1976 i les seves posteriors modificacions. 

- Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93. 

- Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres 

de 12 de febrer de 1998. 

- IAP-96 Instrucció relativa a les accions a considerar en el Projecte de ponts de 

carretera. 

- OM FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats 
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articles del Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Obres  de  

Carreteres  y  Puentes relatives a formigons i acers (BOE, de 6 de març) 

- Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, 

aprovat per Ordre Ministerial de 9 d’abril de 1964. 

- EHE Instrucció de Formigó Estructural (real Decret 2661/1998, d’11 de desembre). 

- Eurocodi núm. 2 Projecte d'estructures de formigó 

- EHPRE-72 Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat 

Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972 

- OM 27/12/1999 “Ligantes bituminosos” (BOE 22/01/2000) “Instrucción de 

carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes” aprovada per O.M. de 23 de 

maig de 1989. 

- OC 5/2001 sobre regs auxiliares, mescles bituminoses y paviments de formigó. 

- OC 8/01 sobre reciclat de ferms (PG-4) 

- Instrucció H.A. per a estructures d’acer del  Instituto Eduardo Torroja de la 

Construcción y del  Cemento,  en  aquells punts no  especificats al  present  Plec  

o  a  les  Instruccions Oficials. 

- Instrucción para la recepción de cementos RC-03 

- Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les 

obres de construcció (RY - 85). 

- MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana. 

- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura de 1960, OMV 

de 4 de juny de 1973 

 

Control de Qualitat i Laboratori: 

- Normes UNE, DIN, ASTM, NTR, MV i altres normes vigents a altres països, sempre 

que siguin esmentades a un document contractual. 

- Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es 

convaliden les taxes dels laboratoris del Ministerio de Obras Públicas. 

- Control de qualitat a l’edificació. D 375/88 DPTOP (DOGC 28.12.88, 24.2.89c, 

24.2.89, 11.10.89 i 22.6.92d, 11.10.96 i 18.4.97). 

- Productos de construcción. RD 1630/92 (BOE 9.2.93). 

- Relació i definició de controls que s’han de fer d’acord amb el Decret 375/88 d’1 

de desembre de 1988, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 

(DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 

29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94) 

 

Residus de la construcció: 

- Reial Decret 105/2008, regulador de la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició. 

- Decret  161/2001  de  12  de  juny,  modificació  del  Decret  201/1994  de  26  

de  juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
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- Real Decreto 1163/1986, de 13 de juny, pel qual es modifica la Llei 42/75, de 

19 de novembre, sobre desechos y residuos sólidos urbanos. BOE núm 149, de 

23 de juny de 1986. 

- Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residuos tóxicos i peligrosos. (BOE núm 

120, de 2 de maig de 1986) i el Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del 

Reglament d’execució de la Llei 20/86 (BOE núm. 182, de 30 de juliol de 1988). 

- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus (modificada). 

- Decret 142/84, d’11 d’abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83,d e 7 

d’abril, sobre residus industrials. DOGC núm. 440, de 6 de juny de 1984. 

- Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el catàleg de residus de 

Catalunya. 

- Decret 92/1999 de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996 pel qual 

s’aprova el catàleg de residus. 

- Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre les Normes Tècniques per als abocadors 

controlats de residus industrials DOGC núm 501 de 4 de gener de 1985. 

- Decret 93/1999 de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus. 

- Ordre de 9 d’abril de 1987 sobre impermeabilització d’abocador DOGC núm 833 

de 29 d’abril de 1987. 

- Llei 15/2003 de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 

reguladora dels residus. 

- Decret legislatiu 2/1991, de 26 de desembre, pel qual s’aprova la refosa de 

textos legals vigents en matèria de residus industrials. 

- Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i 

eliminació dels olis usats. DOGC núm. 1055, de 14 d’octubre de 1988. 

- Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de març de 1991 per la qual es 

modifica la Directiva 75/442 CEE, relativa als residus (DOCE L/78, de 36 de març 

de 1991), la qual està pendent de transposició al dret intern. 

- Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als 

residus perillosos. (DOCE L377, de 31 de desembre de 1991, pendent de 

transposar-se al dret intern). 

 

Xarxes de serveis (instal·lacions elèctriques, d’enllumenat, telecomunicacions, aigua, gas 

i sanejament i drenatge): 

- Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de 

formigó de l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 

- Norma UNE-EN 1610 (set 1998) i UNE 127010 Annexo E 

- Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat.(Institut Eduardo Torroja,  

juny de 1980) 

- Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament. M.O.P.U 

ordre 15/9/86. N.T.E.-ISS Sanejament M.O.P.U. N.T.E.-ISA-1973 Clavegueram MOPU 

- Ordre de 15 de setembre de 1986. per a canonades de sanejament de 
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poblacions de la vigent instrucció del MINISTERIO DE FOMENTO (BOE NÚM. 228 de 

23/091986). 

- "Document de Idoneïtat Tècnica número 26", per les canonades de P.V.C., del 

Institut Eduardo Torroja. 

- Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, 

aprovat per OM de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per 

OM de 23 d’agost de 1949. 

- Normes de redacció de “Proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento de 

poblaciones” M.O.P.U. 1977. 

- Pliego General de Condicones Facultativas para tuberías de abastecimiento de 

agua O.M. 28 de julio de 1974, M.O.P.U.  

- NTE-IFA-1976 Abastecimiento. IFR-1974 Riego. 

- Real Decret140/2003 de 7 de febrer en el que s’estableixen els criteris sanitaris 

de la qualitat de l‘agua per al consum humà 

- Reglament  de  Línies  Elèctriques  Aèries  d’Alta  Tensió,  Decret  3151/68  de  

28  de novembre. 

- Reglament Electrotècnic sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat en 

centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i instruccions 

tècniques complementàries RD 3275 /82 ( B.O.E. 12/11/82). 

- Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 

842/2002 de 2 d’agost. 

- Instruccions tècniques complementàries publicades pe Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, i aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost. 

- Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, 

publicades al DOGC. 

- Reglament de verificacions elèctriques i regularitat al subministrament d’energia 

Ministeri d’Indústria 

- Recomanacions IEC International Electrotecnical Comission 

- Normas sobre conexiones de servicios eléctricos y su reglamento RD 2949/82 MIE 

(BOE 12.11.82, 4.12.82, 29.12.82 i 21.2.83c) 

- Instrucciones Alumbrado Urbano MOPU 1.965 

- Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 

protecció del medi ambient. 

- Reglament que desenvolupa la Llei 6/2001 de 31 de maig quan s’aprovi 

- Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 12. 

- Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, per el que s’aprova el reglament 

d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les instruccions 

tècniques complementaries EA-01 a EA-07. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, i Decret 82/2005, de 3 de maig, d’ordenació ambiental 

de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

- Especificacions tècniques de bàculs i columnes contingudes al Reial decret 
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2642/1985 de 18 de desembre. 

- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament 

d’energia (Decret dels 12 de maig de 1954). 

- Reial Decret 2642/1985 de 18 de desembre. 

- Reial Decret 401/1989 de 14 d’abril. 

- Ordre Ministerial de 16 de maig de 1989. 

- Normes UNE 37.508.88 i UNE 37.501(quant al galvanitzat). 

- Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, 

aprovat per l’Ordre del Ministeri d’Indústria de 18 de novembre de 1974. 

 

Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies 

subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas). 

 

Protecció contra incendis: 

- Norma NBE-CPI/91 

- Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’instal·lacions de protecció contra incendis, o norma que el substitueixi. 

- Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció 

contra incendis  en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC 1954 de 

30.9.1994, correcció d’errades DOGC 2005, de 30.1.1995) 

- Norma UNE 23405 a 23407, sobre hidrants. Article 1 Decret 241/94 sobre hidrants 

enterrats, apèndix 2 sobre accessibilitat i entorn dels edificis. 

- Norma UNE 23033, sobre localització i senyalització d’hidrants. 

- Els hidrants de columna s’ajustaran a les prescripcions tècniques especificades en 

la norma UNE-EN 14384:2006 (o norma que la substitueixi). Els hidrants contra 

incendis enterrats s’ajustaran a les prescripcions tècniques especificades en la 

norma UNE-EN 14339:2006 (o norma que la substitueixi). 

 

Senyalització: 

- Codi de circulació vigent. 

- Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per 

a les barreres de seguretat. 

- OC  325/97,  de  30  de  desembre,  sobre  senyalització,  balisament  i  defensa  

de  les carreters en referència als materials 

 

Seguretat i salut: 

- Reial decret. 863/1985 “Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad 

Minera”. 

- Ordres de 20 de març del 1986 (BOE d’11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 (BOE 

del 30 d’abril) ITC MIE SM “Instrucciones Tècnicas Complementàrias del 

Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera” 
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- Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de març de 1998) 

“Reglamento de explosivos”. 

- Prevencion de riesgos laborales Ley 31/1995 de 8 de noviembre 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció RD 

1627/1997 de 24 d’octubre 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball Ordre del 9 d'abril de 1964 

- Model – “Libro de incidencias” BOE 13.10.86). 

- Model – Llibre d’incidències Ordre de 29 de juny de 1987 DT (DOGC 10.7.87 

 

Barreres arquitectòniques: 

- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 

novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 

- En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment 

de les determinacions dels capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, 

de 10 d’abril, del Departament de Sanitat i Seguretat Social, sobre supressió de 

barreres arquitectòniques. 

- Ley de integración social de los minusválidos Llei 13/82 PGE (BOE 30.4.82). 

 

Les altres normes i decisions de Dret Comunitari europeu que fossin d’aplicació directa 

sense necessitat de transposició, normes de Dret Públic i de Dret Privat, així com normes 

i instruccions tècniques, que siguin d’aplicació. 

 

Totes aquelles normes, especialment les del dret administratiu, que per qualsevol 

concepte s’hagi d’aplicar. Així com la legislació que substitueixi, modifiqui o 

complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es 

promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.  

 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en 

compte, en tot moment, les condicions més restrictives. 
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3. CONSIDERACIONS PARTICULARS  

Les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars contemplen les 

condicions mínimes d’acceptació de les obres d’urbanització, i defineixen de forma 

gràfica totes i cadascuna de les principals unitats d’obra corresponents a les activitats 

successives presentades en l’ordre correcte en què cal executar- les. El procés executiu 

de les obres s’ha dividit en tres grans fases que constitueixen les tres parts bàsiques del 

plec: 

 

Infraestructura de calçada. 

La construcció de la infraestructura de calçada que correspon a la primera part del plec, 

comprèn l’execució dels moviments de terres i formació de la línia d’esplanada, la 

construcció del clavegueram i de l’encreuament de vial de tots els serveis, la col·locació 

de la subbase granular i la implantació de les vorades, encintats i rigoles. 

 

Infraestructura de serveis 

La segona part del plec es refereix a la construcció de la infraestructura de serveis que 

s’implantarà de forma coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, que serveix de 

referència topogràfica, cal implantar de forma ordenada i en perfecta coordinació les 

xarxes d’abastament d’aigües, gas canalitzat, telecomunicacions, subministrament   

d’energia elèctrica i enllumenat públic i d’altres serveis en estudi. 

 

Pavimentació 

La tercera i última part de l’articulat recull l’activitat de pavimentació, amb la qual 

s’acaba l’obra  d’urbanització primària. Les obres d’acabat i d’urbanització  secundària 

que cal realitzar després de la construcció dels espais parcel·lats no són objecte 

d’aquestes especificacions. 

 

A cada capítol de l’articulat es defineixen també les condicions generals de 

mesurament i abonament de cada unitat d’obra, en l’àmbit del plec de condicions 

generals. 

 

A l’apartat d’annexes del projecte es descriuen els assaigs als quals es fa referència en 

l’articulat, tot especificant la cadència d’assaig recomanada i les condicions mínimes 

d’acceptació. 

 

Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es 

defineix d’aquesta manera a la següent especificació: 

 

1. Infraestructura de calçada 
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1.a Esbrossada i replanteig general 

1.b Formació de l’esplanada 

1.c Clavegueram i encreuament de vials 

1.d Subbase granular 

1.e Vorades i rigoles 

 

2. Infraestructura de serveis 

2.a Zones d’implantació de serveis 

 

3. Pavimentació i acabats 

3.a Pavimentació 

3.b Acabats 
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1. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 

1.1. Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres 

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general 

de les  obres,  que  en  materialitzar  el  projecte  sobre  el  terreny  permetrà  el  

correcte  inici d’aquestes. 

 

El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit 

de suport  per  a  la  realització del  projecte,  essent responsabilitat seva la  

conservació i  el manteniment  de   les  bases  degudament  referenciades  i  la  seva  

reposició  amb  els corresponents aixecaments complementaris, així com de qualsevol 

altre punt de referència. 

 

L’aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d’extreure i retirar, de les zones 

de vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, 

plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 

 

La seva execució inclou les operacions següents: 

 

excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada 

retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada fins a l’abocador 

 

Tot això realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre 

el particular, incloguin els corresponents documents del projecte en què es trobin 

incloses. 

 

Les operacions d’excavació de terres vegetals, d’arbrat i de la resta d’elements a 

eliminar, s’efectuaran  amb  mitjans  manuals  o  mecànics i  amb  les  precaucions  

necessàries  per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatge 

a les estructures, runes  històriques o elements de caràcter historicocultural, d’acord 

amb el que sobre això ordeni la  direcció d’obres, la qual designarà i marcarà els 

elements que calgui conservar intactes. 

 

Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de 

qualsevol classe,  no serà feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi 

referenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. 

Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar. 

 

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de 

diàmetre, seran eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota 

de l’esplanada; també  s’eliminaran les terres vegetals de manera que no restin 
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substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m de la cota de l’esplanada definitiva, 

segons criteri de la D.O. 

 

Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les 

soques o arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en 

quedi cap dintre del ciment del  terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) de 

profunditat sobre la superfície natural del  terreny. A les zones de terraplens amb 

cota roja inferior a 1 m, s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal 

fins a una profunditat d’1 m per sota de l’esplanada definitiva, segons criteri de la D.O. 

 

Mesurament i abonament 

S’entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de moviments de terres. 

 

Simultàniament a les operacions d’esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 

Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que 

indiqui la direcció de les obres, a fi de ser emprades per a la formació de zones verdes. 

Aquestes es mesuraran per m3 i s’abonaran al preu de l’excavació de terra vegetal del 

quadre de preus del  projecte.  L’esbrossada,  la  càrrega,  el  transport  a  l’abocador  o  

a  l’aplec  intermedi esmentat, i l’estesa i compactació es considerarà inclòs als preus 

unitaris del contracte 

 

En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el 

mesurament i abonament de l’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà per metres 

quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d’obra 

definida al projecte. En tot cas, s’entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a 

l’abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l’apartat precedent. 

 

Replanteig general de les obres 

Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot 

procedint a  col·locar cada vint metres de vial estaques i referències d’eix, de vora de 

talús i punts característics.  Les  esmentades  referències  amb  indicació  de  cota  roja  

permetran l’inici correcte  dels moviments de  terres, després de  comprovar sobre el  

terreny la  perfecta viabilitat de les  obres i d’esmenar qualsevol problema no 

detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres 

 

Caldrà  referenciar  tots  els  serveis  soterrats  existents,  la  situació  dels  quals  

s’haurà confrontat prèviament amb la informació donada per les companyies 

subministradores o els serveis tècnics municipals. 

 

1.2. Excavacions en qualsevol tipus de terreny 

Les  excavacions  s’efectuaran  d’acord  amb  els  plànols  del  projecte,  i  amb  les  
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dades obtingudes del replanteig general de les obres i les ordres de la direcció de les 

obres. 

 

La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos 

de les  zones  de  desmunt, així  com  llur  refinament  i  l’execució de  cunetes  

provisionals o definitives. 

 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran 

per a deixar l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de 

l’activitat de construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de 

l’excavació. Si l’esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, 

el director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en subrasant que serà 

mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions. 

 

Amb  l’esmentada  excavació  addicional  i  el  consegüent  rebliment  amb  sòl  de  

qualitat adequada o seleccionada es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les 

operacions esmentades de refinament i compactació de l’esplanada i la possible 

substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran 

incloses en els preus definits al projecte per als moviments de terres. 

 

Quan existeixi la possibilitat d’esllavissaments els talussos s’estabilitzaran amb 

geotèxtil d’armadura de vegetació o amb hidrosembra. El geotèxtil d’armadura (geotèxtil 

anisòtrop de poliester  no  teixit)  es  consolidarà  mecànicament  mitjançant  punxonat  

amb  alta  relació càrrega-allargament, inalterable a agents orgànics, químics i de 

fluència mínima, i amb les característiques següents: 

 

ƒ  

í

 = 350 g/m2

ƒ 

ƒ 

càrrega de ruptura: 

càrrega de treball: 

f1 

f2 

≥  40 KN/m

= 13 KN/m
 

El geotèxtil de vegetació (geotèxtil de poliester no teixit) es consolidarà 

mecànicament mitjançant punxonat sobre un teixit base de poliester, amb una trama 

que permeti la penetració  de  les  arrels  de  les  plantes  que  germinen  en  la  seva  

superfície.  Les característiques d’aquest geotèxtil seran: 

 

ƒ inalterable als raigs UV 

ƒ pes per unitat de superfície :  p  =  160 g/m2 

ƒ càrrega de ruptura :  f1 ≥   13 KN/m 

 

La hidrosembra es realitzarà en diverses capes fins aconseguir un gruix total d’1 cm 

o superior. 
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Els següents components i quantitat han de formar part de la mescla d’hidrosembra per 

m2 

de superfície vertical de mur verd. 

 

ƒ aigua 18 l/m2 

ƒ mulch de fibra curta tipus TEXTOMULCH o similar en quantitat d’1 kg/m2   que 

inclogui: 

 

- fibres vegetals de longitud inferior a 30 mm 

- fertilitzant NPK d’alliberament lent 

- algues seques 

- micro i macro nodriments 

- fixador-estabilitzador 

- compost amb proporció elevada de llim i argila tipus TEXTOHUM o similar en 

quantitat de  8  l/m2   que afavoreixi la  retenció d’humitat i  serveixi de  sòl  inicial a  

les  plantes germinades 

 

ƒ llavors de plantes herbàcies d’espais apropiats per a la precipitació mitjana, 

temperatura i orientació del mur verd en quantitat de 30-40 gr/m2 

 

ƒ la hidrosembra s’ha de realitzar fora d’època estival excepte condicions 

meteorològiques favorables o regs 

 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per 

diferència entre els perfils, presos abans i després dels treballs. 

 

S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida 

al terreny tal com es trobi on s’hagi d’excavar. 

 

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents 

tipus d’excavació, les excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb 

un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 

 

La rectificació de talussos s’abonarà al preu d’excavació del quadre de preus del projecte. 

 

Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol 

causa o nivells freàtics alts, els treballs específics que calgui executar es consideraran  

inclosos als preus d’excavació. 

 

El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades 



PROJECTE D’ACCESSOS DELS HORTS DEL POBLE (FASE-2) DEL TERME MUNICIPAL DE VILAMALLA 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

zones baixes de les parcel·les, prèvia neteja i esbrossada d’aquestes. El replè de 

parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 

 

Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol 

distància, l’abocament, estesa i compactació. Si a criteri del director de les obres els 

materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a 

l’abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport. 

 

La neteja, esbrossada i compactació de les terres dins les parcel·les no seran 

d’abonament independent. 

 

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses 

ja indicades, tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions 

necessàries per acabar correctament la unitat d’obra, així com les taxes i cànons dels 

abocadors. 

 

Els geotèxtils i hidrosembres es mesuraran i abonaran per metres quadrats de 

superfície col·locada de terreny. 

 

1.3. Reblerts 

1.3.1. Terraplè 

Consisteix en  l’extensió  i  compactació de  materials  terrencs  procedents  

d’excavació o préstecs.  Els  materials  per  a  formar  terraplens  compliran  les  

especificacions  que  es defineixen a l’apartat de condicions mínimes d’acceptació dels 

terraplens. 

 

La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir 

discontinuïtats a les superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de refinament i 

compactació. 

 

A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, 

tot formant  esglaons d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè 

pel punt més baix. 

 

Les tongades seran de gruix uniforme i  suficientment reduït, a fi que amb els 

mitjans disponibles s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els 

materials de cada  tongada  seran  de  característiques  uniformes.  S’eliminaran  les  

pedres  de  volum superior a la meitat de la tongada. 

 

No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent 

compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per 
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l’encarregat facultatiu. En cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat 

excessiva, no s’estendrà la següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 

 

En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl 

natural, consideri que l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se 

substituirà el gruix d’esplanada que la direcció indiqui per material seleccionat 

procedent de préstecs exteriors o qualsevol altre element portant (geotèxtil o similar), 

segons el criteri de la direcció d’obra. 

 

Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens 

Per  a  poder  acceptar  els  terraplens  caldrà  comprovar  la  qualitat  dels  materials  i  

les condicions de compactació. 

 

A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i 

d’acceptació executats per un laboratori homologat. 

 

Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar 

terraplens els sòls es classifiquen segons el quadre següent: 

 

Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons 

determinades condicions de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i 

contingut en matèria orgànica. Com a condicions d’acceptació cal dir que no s’admeten 

els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden 

admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a 

mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran de ser sòls  adequats els que 

formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. 

 

SÒLS INADEQUATS SÒLS TOLERABLES SÒLS ADEQUATS 
SÒLS 

SELECCIONATS 

No compleixen les 

condicions dels sòls 

tolerables 

Menys del 25% en 

pes 

de pedres de mida 

>15 cm 

Sense pedres de 

mida 

>10 cm 

Sense pedres de mida

>8 cm 

  

Neteja del 35% en 

pes 

de partícules de 

mida 

< 0,80 UNE 

Menys del 25% en pes

de partícules de mida

0,80 UNE 

 

LL < 40 

o 

LL < 65 

LL < 40 

LL < 30 

i 

IP < 10 
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i 

IP > 0,6 LL-g 

 
Densitat proctor 

> 1,450 kg/dm2 

Densitat proctor 

> 1,750 kg/dm2 
 

 CBR > 3 
CBR > 5 

Sòl inflable < 2% 

CBR > 10 

Sòls no inflables 

 

Contingut de 

matèria 

orgànica < 2% 

Contingut de 

matèria 

orgànica < 1% 

Sense matèria 

orgànica 

 

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat 

de l’Assaig Próctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts 

singulars, com ara pous o embornals). 

 

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la màxima 

de l’Assaig Próctor Modificat. 

 

1.4. Enderrocs 

Es defineix com a enderroc, l’operació d’enderrocament i/o demolició de tots els 

elements que obstaculitzin la construcció d’una obra o que sigui necessari fer 

desaparèixer. 

 

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les).  

 

Execució de les obres 

La seva execució inclou les operacions següents: 

 

ƒ Demolició de materials i/o enderrocament d’edificacions o construccions diverses 

ƒ Seccionament o tall dels col·lector afectat i desviament provisional fins la seva 

connexió definitiva. En el cas de cabals reduïts i prèvia autorització de la D.O. es podrà 

taponar el col·lector i evacuar les aigües , si fos necessari, mitjançant bombament 

ƒ retirada dels materials resultants a abocadors autoritzats, plantes específiques o al 

lloc d’utilització o aplec definitiu 

 

Execució de les obres 

Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció 

d’unes condicions de seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures 

existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà 

i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 

 

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran 
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amb cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de 

molèsties ocasionades per vibracions, sorolls, etc. 

 

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el 

que ens ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte. 

 

Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus núm. 1 del projecte. 

 

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió del material prèviament 

seleccionat, el transport  a  abocadors  autoritzats,  plantes  específiques  o  lloc  

d’utilització,  així  com  la manipulació dels materials, canons, abocament i estesa del 

material i mà d’obra necessària per a la seva execució. 

 

El contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents d’enderrocs en la zona 

del sector que els assigni el director de l’obra, quan aquest consideri la seva possible 

utilització o  valoració. 

 

La sobre-excavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció 

d’obra, es valorarà amb els preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors 

que apareixen al quadre de preus. 

 

Fresat 

Consisteix en disgregar, tot repicant o  gratant, per mitjans mecànics, un paviment 

per millorar-ne l’adherència amb la nova capa de paviment. 

 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per m2  executats. 

 

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, el transport a abocador i la 

posterior compactació de la capa de paviment obtinguda, així com la manipulació 

dels materials, maquinària i mà d’obra necessària per a la seva execució. 

 

1.5. Subbases 

La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vials 

de tots els  serveis (rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase 

col·locada protegirà l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta 

de l’obra i sobre aquesta s’assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles. 

 

Subbase granular 

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base 
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del paviment i l’esplanada. 

 

El material podrà ser tot-ú natural o  tot-ú procedent  de l’esmicolament de material 

de pedrera o de graves naturals o granulats reciclats provinents de formigó i mixtos 

(formigó i maó). 

 

Condicions mínimes d’acceptació 

La granulometria haurà de complir les següents condicions: 

 

• La fracció del material que passi pel tamís 80 μm UNE serà inferior als 2/3 de la 

fracció que passi pel tamís 400 μm UNE. 

• La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres 1 i 2. 

 

QUADRE 1 - TOT-Ú NATURAL I GRANULATS RECICLATS 

TAMISOS 

UNE 

Garbellament ponderat acumulat (%) 

TN (50) TN (40) TN (25) TN (20) TNA 

50 100 --- --- --- 100 

40 80-95 100 --- --- --- 
25 50-90 75-95 100 --- 60-100 
20 --- 60-85 80-100 100 --- 
10 40-70 45-75 50-80 70-100 40-85 
5 25-50 30-55 35-65 50-85 30-70 
2 15-35 20-40 25-50 30-60 15-50 

400чm 6-22 6-25 8-30 10-35 8-35 
80чm 0-10 0-12 0-12 0-15 0-18 

 

QUADRE 2 - TOT-Ú ARTIFICIAL (PROCEDENT D’ESMICOLAMENT DE PEDRERA ) 

TAMISOS 

UNE 

Garbellament ponderal acumulat (%) 

TA (40) TA (25) 

40 100 --- 

25 75 – 100 100 

20 60 – 90 75 – 100 

10 45 – 70 50 – 80 

5 30 – 50 35 – 60 

2 16 – 32 20 – 40 

400чm 6-20 8-22 

80чm 0-10 0-10 

 

A més, el tot-ú natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent: 

 

La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig 

de Los Angeles, inferior a 50. 

 

La capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. L’equivalent 
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de sorra del material serà en tot cas superior a 25. 

 

No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys. 

 

Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les condicions 

següents: 

 

límit líquid inferior a 25 (LL < 25) 

índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6) 

 

Quan procedeixi de granulats reciclats, el contingut de fusta serà inferior al 0,5% en pes 

i a l’1% en restes d’asfalt. L’inflament serà inferior al 2% i es comprovarà a partir de 

l’assaig NLT 111/78, d’índex CBR en laboratori. 

 

La subbase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm. 

 

El mòdul de compressibilitat amb càrrega amb placa no serà inferior a 100 per a trànsit 

T0- T1 i a 80 per a trànsit T2-T3. 

 

A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 98% 

de la densitat màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta 

densitat fins i tot a les zones especials com ara al voltant dels pous, embornals o 

elements singulars. 

 

Subbase de sòl-ciment 

El sòl-ciment és la mescla, convenientment compactada de sòl, ciment, aigua i 

eventualment addicions, a la qual s’exigeixen unes determinades condicions de 

resistència i duresa i no susceptibilitat a l’aigua. 

 

Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 512 del PG 3 

 

Mesurament i abonament 

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, 

la subbase s’abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre 

perfil teòric  d’execució.  S’entendrà  sempre  que  el  preu  comprèn  el  refinament, 

preparació i compactació de l’esplanada, així com totes les operacions, materials 

auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
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2. OBRES DE FORMIGÓ 

2.1. Formigons en massa i armats 

Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva 

resistència característica,  als  quadres  i  pressupostos parcials  del  projecte.  S’entén  

per  resistència característica a la de tractament a compressió del formigó fabricat que 

determina l’EHE i serà rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas, la resistència 

exigida en el projecte, encara que la seva fabricació s’hagi realitzat amb dosificacions 

remarcades en algun document d’aquest, ja que aquestes només tenen caràcter 

orientatiu, per la qual cosa el contractista està obligat a realitzar els assaigs previs 

necessaris per tal d’aconseguir la dosificació més adequada i no podrà reclamar 

modificació en els preus contractats per diferències en més o en menys sobre les 

dosificacions suposades. 

 

Per a l’inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació per la direcció d’obra de la 

col·locació i fixació de l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de 

fons i costers. No s’iniciarà cap  tasca sense autorització. El contractista està obligat, 

per tant, a avisar amb suficient antelació per tal que les dites comprovacions puguin ser 

realitzades sense alterar el ritme constructiu. 

 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat 

per a cada element de l’obra, el qual haurà de ser aprovat per la direcció d’obra. 

 

En el pla es farà constar: 

•   descomposició de l’obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó 

a emprar en cada unitat 

•   forma de tractament dels junts de formigonat 

 

Per a cada unitat es farà constar: 

•   sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament 

directe i d’altres) 

•   característiques del mitjans mecànics 

•   personal 

•   vibradors (característiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per 

possible avaria) 

•   seqüència d’ompliment dels motlles 

•   mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les 

persones (passarel·les, bastides, taulons o d’altres) 

•   mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control 

•   sistema de curat de formigó 
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Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres, hauran de 

regir, fins i tot  en tot allò que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, 

totes les prescripcions de l’EHE, i a més a més les següents: 

 

•   Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors 

d’agulla o  d’encofrat. El pervibrador s’introduirà verticalment a la massa del formigó 

fresc i es retirarà també verticalment, sense necessitat que hi hagi cap moviment 

horitzontal mentre es tingui submergit en el formigó. Es procurarà d’extremar el 

vibrador en les proximitats dels encofrats per tal d’evitar la formació de bosses de 

pedres o coqueres, i en el formigó armat o pretensat es realitzarà amb el màxim de cura 

per tal d’evitar el desplaçament de les armadures. La junta del vibrador haurà de 

penetrar cada cop en la tongada anterior ja vibrada.  L’última  passada  s’haurà  de  fer  

de  manera  que  el  vibrador  no  toqui  les armadures. 

 

No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre i 

cinquanta centímetres (1,50 m), ni distribuït aquest a gran distància ni rasclant. Queda 

prohibit utilitzar canaletes o trompes per al transport i posada en obra del formigó 

sense la presència del director de l’obra o la d’un facultatiu o vigilant a les seves 

ordres. S’evitarà que el doll de formigó no es projecti directament sobre armadures o 

encofrat. 

 

•   No es podrà formigonar quan la presència d’aigua pugui perjudicar la resistència i les 

característiques  del formigó, si no és que ho autoritza el director de l’obra, el qual 

adoptarà les mesures adequades. 

 

•   Mai es col·locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat. 

 

•   Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament 

humides mitjançant el reg o la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les 

quasl es mantindran constantment humides. La temperatura de l’aigua utilitzada pel 

risc no serà inferior  en  més  de  vint  (20)  graus)  a  la  del  formigó.  També  es  

podran  utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials 

impermeables, prèvia autorització del director de l’obra. 

 

Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es 

cobrirà la junta amb sacs de gerga humits per tal protegir.la dels agents atmosfèrics. 

 

•   Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre 

el director  d’obra no indiqui una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, 

mesurada respecte d’una  regla de 2 mm, serà de 5 mm en superfícies vistes i de 

20 mm en superfícies ocultes. els defectes superficials podran ser reparats per 

arrebossat. En cas que superin els màxims indicats al PG3 o se situïn en zones 
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crítiques de l’obra, no es podran reparar sense que siguin examinats pel director de 

l’obra, el qual es pronunciarà sobre la possibilitat de reparar-los o destruir parcialment o 

totalment l’element en qüestió. 

 

•   El formigó que s’utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el 

sistema i maquinària que pretengui utilitzar, la dimensió màxima de l’àrid, les pressions 

màximes i mínimes i la forma de dur a terme el formigonat de cada anella i de protegir el 

terreny per tal d’evitar que es mescli amb el formigó com a conseqüència del cop. 

Sobre tot això haurà  de  recaure  l’aprovació  del  director  de  l’obra  i,  en  tot  cas,  

s’adoptaran  les disposicions precises per al perfecte formigonat de la clau. 

 

•   En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que 

quedin perfectament  envoltades  i  es  mantinguin  els  recobriments  previstos,  tot  i  

removent enèrgicament el formigó després del seu abocament, especialment a les zones 

en què es reuneixi gran quantitat d’acer. En elements verticals de gran gruix, i en lloses, 

l’estesa del formigó es realitzarà per capes de gruix no superior a quinze 

centímetres (15 cm), perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada 

capa ompli totalment la superfície  horitzontal de l’element que es formigoni o la 

compresa entre les juntes de dilatació. 

 

•   A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a 

seva alçada i  procurant que no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al 

llarg de l’encofrat. Als  pilars el formigonat s’efectuarà de manera que la seva velocitat 

no sigui superior a dos metres (2 m) d’alçada per hora de treball. Quan els pilars i 

elements horitzontals que s’hi recolzen s’executen d’una manera contínua, es 

deixaran passar almenys dues (2) hores abans de construir els elements horitzontals, a 

fi i efecte que el formigó dels pilars s’hagi assentat definitivament. 

 

Mesurament i abonament 

El formigó s’abonarà per metres cúbic (m3) realment executats, mesurat segons 

dimensions teòriques dels plànols. Al preu s’inclou el següent: 

•   l’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els 

materials necessaris per a a fabricació i posada en obra 

•   la fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó 

•   l’execució i tractaments dels junts 

•   la protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat 

•   l’acabat i la realització de la textura superficial 

•   qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 
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2.2. Encofrats 

Només es podran utilitzar tipus o tècniques d’encofrat, que per la seva novetat no 

estiguin sancionats per la pràctica, prèvia autorització del director de l’obra i després que 

es demostri la seva eficàcia i seguretat. 

 

Tant les superfícies del encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de 

facilitar el treball no contindran substàncies agressives per al formigó. 

 

Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva 

deformació durant  la  col·locació  i  compactació  del  formigó.  S’hauran  de  projectar  

de  forma  que impedeixin el lliure escurçament del formigó per retracció. 

 

Els enllaços entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, 

de manera que el seu muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense 

requeriment de cops ni tibades. Els motlles ja utilitzats que hagin de ser utilitzats per 

unitats repetides seran curosament rectificats i netejats abans de la seva utilització. 

 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises 

per aconseguir que els paràmetres de les peces de formigó motllurades en aquests no 

presentin defectes,   bombeigs,  ressalts  o  rebaves.  Els  encofrats  per  pilars  

cilíndrics,  bigues pretensades i  elements que hagin de tenir una terminació molt 

curosa, seran metàl·lics, almenys en la seva  superfície interior, llevat que el director 

de l’obra autoritzi un altre sistema, a instàncies del contractista, que garanteixi la 

perfecció de l’acabat. 

 

Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessària contrafletxa perquè 

una vegada  desencofrada i carregada la peça de formigó aquesta conservi 

contrafletxa en la magnitud que determini el director de l’obra. 

 

El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel 

director de l’obra. 

 

Aquesta unitat d’obra inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i 

desmuntatge, els productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària 

necessaris per a la seva execució, segons el mètode indicat pel director d’obra. 

 

2.3. Armadures passives 

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

barres corrugades i/o malles electrosoldades. 
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Els diàmetres nominals de les barres i els filferros s’ajustaran a les sèries indicades a 

la “Instrucció de formigó estructural EHE”. 

 

Les barres i filferros no presentaran defectes superficials, clivelles ni bufaments. 

 

Per a les barres corrugades cal emprar els següents tipus d’acer: B 400 S I B 500 S, 

amb límits elàstics fy no menors de 400 I 500 i 6.000 N/mm2, respectivament. 

 

Per a les malles electrosoldades cal emprar filferros corrugats d’acer tipus B 500 T, amb 

límit elàstic fy igual o superior a 500 N/mm2 

 

Compliran satisfactòriament els assaigs de control de qualitat prescrits a la “Instrucció 

de formigó estructural EHE ”,.ja esmentada. 

 

La forma i dimensions de les armadures serà la indicada als plànols de projecte o, en el 

seu cas,  pel  director  d’obra. Els  radis  de  doblegat  i  longituds  d’ancoratge  i  

solapament s’ajustaran al que dicta la instrucció EHE. 

 

Mesurament i abonament 

L’acer d’armadures es mesurarà i abonarà per quilograms d’acer rodó, mesurat sobre 

plànol, incloent  el  subministrament,  manipulació  i  col·locada  amb  tots  els  

materials  auxiliars necessaris per a la correcta execució de l’obra. Les pèrdues per retalls 

no s’abonaran. 

 

Les malles electrosoldades es mesuraran per quilograms o per metres quadrats (m2). 

 

 

Figueres, juny de 2016 

 

Martí Corominas Blanch 

Eng. de Camins, Canals i Ports 

Col. núm. 11.039 
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V – PRESSUPOST 
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AMIDAMENTS 

  



PRESSUPOST HORTES

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST HORTES
Capítulo 01  ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES

1 GMACU200 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones de canyes, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega a camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 esbrossada 254,000 254,000 C#*D#*E#*F#

2 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 354,000

2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega a camió i transport en diposit autoritzat o lloc d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 eix 1

2 pk 1000 0,500 10,000 2,250 11,250 C#*D#*E#*F#

3 pk 1010 1,000 10,000 2,230 22,300 C#*D#*E#*F#

4 pk1020 1,000 10,000 2,420 24,200 C#*D#*E#*F#

5 pk1030 1,000 10,000 2,020 20,200 C#*D#*E#*F#

6 pk1040 1,000 10,000 1,790 17,900 C#*D#*E#*F#

7 pk1050 1,000 10,000 1,900 19,000 C#*D#*E#*F#

8 pk1060 1,000 10,000 1,930 19,300 C#*D#*E#*F#

9 pk1070 1,000 10,000 1,900 19,000 C#*D#*E#*F#

10 pk1080 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

11 pk1090 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

12 pk1100 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

13 pk1110 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

14 pk1120 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

15 pk1130 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

16 pk1140 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

17 pk1150 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

18 pk1160 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

19 pk1170 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

20 pk1180 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

21 pk1190 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

22 pk1200 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

23 pk1210 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

24 pk1220 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

25 pk1226.19 0,500 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

27 eix 2

28 pk2000 0,500 10,000 1,980 9,900 C#*D#*E#*F#

29 pk2010 1,000 10,000 1,940 19,400 C#*D#*E#*F#

EUR
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30 pk2020 1,000 10,000 3,070 30,700 C#*D#*E#*F#

31 pk2030 1,000 10,000 3,170 31,700 C#*D#*E#*F#

32 pk2040 1,000 10,000 3,310 33,100 C#*D#*E#*F#

33 pk2050 1,000 10,000 2,650 26,500 C#*D#*E#*F#

34 pk2060 1,000 10,000 2,840 28,400 C#*D#*E#*F#

35 pk2070 1,000 10,000 3,280 32,800 C#*D#*E#*F#

36 pk2080 1,000 10,000 4,050 40,500 C#*D#*E#*F#

37 pk2090 1,000 10,000 9,660 96,600 C#*D#*E#*F#

38 pk2100 1,000 10,000 9,010 90,100 C#*D#*E#*F#

39 pk2110 1,000 10,000 4,030 40,300 C#*D#*E#*F#

40 pk2120 1,000 10,000 3,930 39,300 C#*D#*E#*F#

41 pk2130 1,000 10,000 3,810 38,100 C#*D#*E#*F#

42 pk2135.13 0,500 10,000 3,200 16,000 C#*D#*E#*F#

44 eix 3

45 pk3000 0,500 10,000 1,860 9,300 C#*D#*E#*F#

46 pk3010 1,000 10,000 1,270 12,700 C#*D#*E#*F#

47 pk3020 1,000 10,000 1,570 15,700 C#*D#*E#*F#

48 pk3029.66 0,500 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

50 cami superior

51 83,000 0,200 16,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 780,850

3 G221U115 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 eix 1

2 pk 1000 0,500 10,000 1,980 9,900 C#*D#*E#*F#

3 pk 1010 1,000 10,000 1,390 13,900 C#*D#*E#*F#

4 pk1020 1,000 10,000 1,240 12,400 C#*D#*E#*F#

5 pk1030 1,000 10,000 1,220 12,200 C#*D#*E#*F#

6 pk1040 1,000 10,000 1,130 11,300 C#*D#*E#*F#

7 pk1050 1,000 10,000 0,960 9,600 C#*D#*E#*F#

8 pk1060 1,000 10,000 0,950 9,500 C#*D#*E#*F#

9 pk1070 1,000 10,000 1,190 11,900 C#*D#*E#*F#

10 pk1080 1,000 10,000 1,350 13,500 C#*D#*E#*F#

11 pk1090 1,000 10,000 1,720 17,200 C#*D#*E#*F#

12 pk1100 1,000 10,000 1,560 15,600 C#*D#*E#*F#

13 pk1110 1,000 10,000 1,880 18,800 C#*D#*E#*F#

14 pk1120 1,000 10,000 2,550 25,500 C#*D#*E#*F#

15 pk1130 1,000 10,000 1,830 18,300 C#*D#*E#*F#

16 pk1140 1,000 10,000 1,270 12,700 C#*D#*E#*F#

17 pk1150 1,000 10,000 1,540 15,400 C#*D#*E#*F#

EUR
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18 pk1160 1,000 10,000 1,820 18,200 C#*D#*E#*F#

19 pk1170 1,000 10,000 1,900 19,000 C#*D#*E#*F#

20 pk1180 1,000 10,000 1,740 17,400 C#*D#*E#*F#

21 pk1190 1,000 10,000 1,910 19,100 C#*D#*E#*F#

22 pk1200 1,000 10,000 1,690 16,900 C#*D#*E#*F#

23 pk1210 1,000 10,000 1,410 14,100 C#*D#*E#*F#

24 pk1220 1,000 10,000 1,330 13,300 C#*D#*E#*F#

25 pk1226.19 0,500 10,000 1,170 5,850 C#*D#*E#*F#

27 eix 2

28 pk2000 0,500 10,000 0,730 3,650 C#*D#*E#*F#

29 pk2010 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

30 pk2020 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

31 pk2030 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

32 pk2040 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

33 pk2050 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

34 pk2060 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

35 pk2070 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

36 pk2080 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

37 pk2090 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

38 pk2100 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

39 pk2110 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

40 pk2120 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

41 pk2130 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

42 pk2135.13 0,500 10,000 1,810 9,050 C#*D#*E#*F#

44 eix 3

45 pk3000 0,500 10,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

46 pk3010 1,000 10,000 0,390 3,900 C#*D#*E#*F#

47 pk3020 1,000 10,000 0,080 0,800 C#*D#*E#*F#

48 pk3029.66 0,500 10,000 0,020 0,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 374,050

4 F2261111 m3 Terraplenada i piconatge amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 eix 1

2 pk 1000 0,500 10,000 2,920 14,600 C#*D#*E#*F#

3 pk 1010 1,000 10,000 3,190 31,900 C#*D#*E#*F#

4 pk1020 1,000 10,000 3,610 36,100 C#*D#*E#*F#

5 pk1030 1,000 10,000 2,840 28,400 C#*D#*E#*F#

6 pk1040 1,000 10,000 2,510 25,100 C#*D#*E#*F#

7 pk1050 1,000 10,000 2,180 21,800 C#*D#*E#*F#

8 pk1060 1,000 10,000 2,070 20,700 C#*D#*E#*F#

EUR
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9 pk1070 1,000 10,000 1,970 19,700 C#*D#*E#*F#

10 pk1080 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

11 pk1090 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

12 pk1100 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

13 pk1110 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

14 pk1120 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

15 pk1130 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

16 pk1140 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

17 pk1150 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

18 pk1160 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

19 pk1170 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

20 pk1180 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

21 pk1190 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

22 pk1200 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

23 pk1210 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

24 pk1220 1,000 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

25 pk1226.19 0,500 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

27 eix 2

28 pk2000 0,500 10,000 2,100 10,500 C#*D#*E#*F#

29 pk2010 1,000 10,000 1,730 17,300 C#*D#*E#*F#

30 pk2020 1,000 10,000 3,180 31,800 C#*D#*E#*F#

31 pk2030 1,000 10,000 3,410 34,100 C#*D#*E#*F#

32 pk2040 1,000 10,000 3,620 36,200 C#*D#*E#*F#

33 pk2050 1,000 10,000 1,950 19,500 C#*D#*E#*F#

34 pk2060 1,000 10,000 2,700 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 374,700

5 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 eix 2

2 pk2070 1,000 10,000 3,360 33,600 C#*D#*E#*F#

3 pk2080 1,000 10,000 3,650 36,500 C#*D#*E#*F#

4 pk2090 1,000 10,000 9,800 98,000 C#*D#*E#*F#

5 pk2100 1,000 10,000 8,610 86,100 C#*D#*E#*F#

6 pk2110 1,000 10,000 3,730 37,300 C#*D#*E#*F#

7 pk2120 1,000 10,000 3,420 34,200 C#*D#*E#*F#

8 pk2130 1,000 10,000 2,440 24,400 C#*D#*E#*F#

9 pk2135.13 0,500 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

11 EIX 3

12 pk3000 0,500 10,000 0,680 3,400 C#*D#*E#*F#

13 pk3010 1,000 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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14 pk3020 1,000 10,000 0,930 9,300 C#*D#*E#*F#

15 pk3029.66 0,500 10,000 0,240 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 368,000

6 E2111600 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb estructura d'obra de
fàbrica, inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manuals i mecànics, sense classificació del
residu i càrrega sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 edificacions existents 71,000 3,000 213,000 C#*D#*E#*F#

2 8,250 3,000 24,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 237,750

7 F21D1111 u Enderrocament d'elements diversos, embornals, salva cunetas, reixes, arquetes, etc. de qualsevol tipus de
material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la
Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del
material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub salvacunetes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST HORTES
Capítulo 02  PAVIMENTACIÓ

1 G921U020 m3 Sub-base de tot-u reciclat amb mercatge CE, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camins

2 1.876,800 0,200 375,360 C#*D#*E#*F#

3 Rampes horts 35,200 0,200 7,040 C#*D#*E#*F#

4 18,000 0,200 3,600 C#*D#*E#*F#

5 11,000 0,200 2,200 C#*D#*E#*F#

6 12,000 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 390,600

2 E9G11111 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+F, de 15 cm de gruix,, amb una resistència a la flexo-tracció HF-4 Mpa,
escampat amb bombeig, estesa i vibratge manual i mecànic, acabat superficial a definir per la direcció
facultativa (lliscat mecànic, rentat amb incorporació de desactivant i/o ratllat mecànico-manual), inclou
replanteig, l'encofrat amb bissells que sigui necessari pel propi paviment i per la formació d'escocells.Tot inclòs
completament acabat. Segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PAVIMENTAR CAMINS 1.700,000 1.700,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.700,000

3 G9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FORMACIÓ JUNT 5,000 18,000 90,000 C#*D#*E#*F#

2 4,000 11,000 44,000 C#*D#*E#*F#

3 5,000 23,000 115,000 C#*D#*E#*F#

4 3,500 32,000 112,000 C#*D#*E#*F#

5 8,000 3,500 28,000 C#*D#*E#*F#

6 1,300 10,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 402,000

4 G9GZPER m Formació de junt de dilatació en paviment continu de formigó de 15 cm d'alçada i 1cm de gruix aproximat,
format per escuma de poliestirè. Inclús p/p de replanteig, talls, unions a la superfície suport. Totalment acabada
i preparada per formigonar. Inclòs segellat del junt amb material elàstic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

5 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 allisat talusos 86,000 86,000 C#*D#*E#*F#

2 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

3 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

4 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

6 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 196,000

Obra 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST HORTES
Capítulo 03  REG

1 E222242A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 excavació tub 200 247,000 1,100 0,600 163,020 C#*D#*E#*F#

2 excavació tub 160 34,000 1,000 0,600 20,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 183,420

2 GD751111 m Canalització amb tub de polipropilè corrugat doble capa SN 8 KN/m2 i DN 200 mm, amb embocadura integrada
roscada en el propi tub i tap roscat per l'entrada d'aigua, col.ocat al fons de la rasa. Totalment muntat i acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 tub 200 247,000 247,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 247,000

3 GD75U600 m Canalització amb tub de polipropilè corrugat doble capa SN 8 KN/m2 i DN 160 mm, amb embocadura integrada
enroscada en el propi tub i tap enrroscat per l'entrada d'aigua, col.ocat al fons de la rasa. Totalment muntat i
acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub de 100 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

4 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebliment sorra 247,000 0,400 0,600 59,280 C#*D#*E#*F#

2 -tub 200 -247 0,031 -7,657 C#*D#*E#*F#

4 34,000 0,400 0,600 8,160 C#*D#*E#*F#

5 -tub 160 -34 0,020 -,68 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,103

5 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs
exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o
manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebliment terres 247,000 0,700 0,600 103,740 C#*D#*E#*F#

EUR
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2 34,000 0,700 0,600 14,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,020

6 GDK2U020 u Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera
de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 GDKZU060 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 G9GZ1111 u Formació de pas salvacunetes amb tub de polipropilé de diametre 600 mm recobert amb formigó HM-20.
Totalment muntat i acabat segons detall plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pas salvacunetes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FD7Z0140 u Connexió a arqueta de reg existent. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST HORTES
Capítulo 04  DRENATGE

1 GD571310 m Cuneta americana revestida de formigó, de 1,00 m d'amplària i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim
de 15 cm de formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants. Segons detall plànol.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cuneta americana 122,000 122,000 C#*D#*E#*F#

2 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 232,000

Obra 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST HORTES
Capítulo 05  ENLLUMENAT

1 F2190700 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 tall paviment formigó 2,000 22,000 44,000 C#*D#*E#*F#

2 tall paviment asfaltic 2,000 31,000 62,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,000

2 F9GR0010 m2 Enderroc i reposició de paviment de formigó existent, de les mateixes característiques que el enderrocat. Inclòs
enderroc i reposició de base de formigó i reposició de les capes suport. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,000 0,400 8,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,800

3 F9HR0011 m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes característiques que el enderrocat. Inclòs
enderroc i reposició de base de formigó i reposició de capes suport. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 31,000 0,400 12,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,400

4 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament
i col·locació. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 370,000 370,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 370,000

5 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament, connexions, proves i
col·locació. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 370,000 370,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 370,000

6 FDG50220 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110 mm,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 doblament tub 2,000 16,000 32,000 C#*D#*E#*F#

2 tub 370,000 370,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 402,000

7 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou subministrament i col·locació,
completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

EUR
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8 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 FHM10120 u Columna Nikolson de la casa ´´Roura´´ o equivalent, troncocònica de 4,5 m d'alçada, galvanitzada. Inclosa
protecció salican, caixa de connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

10 FHN30021 u Lluminària Ledme de la casa ´´Roura´´ o equivalent. , inclòs làmpada de 20W 450 mA 3000K 3.805 F/ 1.299
FMTP. Inclou subministrament, col·locació, i connexió amb la xarxa. Tot inclòs segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

11 FD7Z1245 u Connexió a arqueta de lluminaria existent. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST HORTES
Capítulo 06  EDIFICACIÓ

1 E222242A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nova caseta 12,000 0,600 0,600 4,320 C#*D#*E#*F#

2 12,000 0,600 0,600 4,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,640

2 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nova caseta 12,000 0,600 0,600 4,320 C#*D#*E#*F#

2 12,000 0,600 0,600 4,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,640

3 14E229E5 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200
mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i
brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció
en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S

EUR
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de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nova caseta 2,000 2,000 9,000 36,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 9,500 19,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 7,500 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

4 E5221111 ut Subministrament i col·locació de porta de pas d'una fulla de 38 mm d'espessor, 900x2100 mm de llum i altura
de pas, acabat galvanitzat formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor amb reixetes de
ventilació encunyades en la part superior i inferior, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia
replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra.
Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 G921U020 m3 Sub-base de tot-u reciclat amb mercatge CE, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sub base 2,000 9,000 0,200 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

6 E93626B0 m2 Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm,
abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 solera casetas 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

7 E4LF4414 m2 Bigueta per a sostre de 18+4 cm, biguetes de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum <
5 m, de moment flector últim 20 kNm per m d'amplària de sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 solera casetas 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

8 E5Z2FWLA m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre envanets de
sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 solera casetas 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 18,000

9 E52212MN m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color palla, de 25 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter
de ciment 1:8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 solera casetas 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

10 E81135E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nova caseta 2,000 2,000 9,000 36,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 9,500 19,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 7,500 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

11 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nova caseta 2,000 2,000 9,000 36,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 9,500 19,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 7,500 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

Obra 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST HORTES
Capítulo 07  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R542A9 m3 Transport i deposició de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 edificacions enderroc 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#

2 enderroc paviment 22,000 0,150 3,300 C#*D#*E#*F#

3 31,000 0,150 4,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,950

Obra 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST HORTES
Capítulo 08  VARIS

1 XPA000SS pa Partida alçada de cobrament integre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPA0OIMP pa Partida alçada a justificar per a obres imprevistes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PRESSUPOST HORTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

135138A1P-1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral
amb taulons de fusta

145,26 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

14E229E5P-2 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,
de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a
fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a
l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

36,01 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

E2111600P-3 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb
estructura d'obra de fàbrica, inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans
manuals i mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor

6,12 €

(SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

E222242AP-4 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

4,51 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

E4LF4414P-5 m2 Bigueta per a sostre de 18+4 cm, biguetes de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
intereixos 0,7 m, llum < 5 m, de moment flector últim 20 kNm per m d'amplària de sostre

15,44 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E5221111P-6 ut Subministrament i col·locació de porta de pas d'una fulla de 38 mm d'espessor, 900x2100
mm de llum i altura de pas, acabat galvanitzat formada per dues xapes d'acer galvanitzat de
0,5 mm d'espessor amb reixetes de ventilació encunyades en la part superior i inferior,
plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc
d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller,
amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

95,26 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

E52212MNP-7 m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color palla, de 25 peces/m2, com a màxim,
col·locada amb morter de ciment 1:8

31,64 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E5Z2FWLAP-8 m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada
sobre envanets de sostremort

15,18 €

(QUINZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

E81135E2P-9 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, remolinat

16,94 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E898D240P-10 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

4,93 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

E93626B0P-11 m2 Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm, abocat amb bomba

25,97 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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E9G11111P-12 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+F, de 15 cm de gruix,, amb una resistència a la
flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat amb bombeig, estesa i vibratge manual i mecànic, acabat
superficial a definir per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat amb incorporació de
desactivant i/o ratllat mecànico-manual), inclou replanteig, l'encofrat amb bissells que sigui
necessari pel propi paviment i per la formació d'escocells.Tot inclòs completament acabat.
Segons plànols.

15,58 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

F2190700P-13 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs. 3,01 €

(TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

F21D1111P-14 u Enderrocament d'elements diversos, embornals, salva cunetas, reixes, arquetes, etc. de
qualsevol tipus de material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la
zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu
transport.Tot inclòs completament acabat.

79,88 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

F2261111P-15 m3 Terraplenada i piconatge amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a
25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

3,72 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

F2280121P-16 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades
procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

6,63 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

F2R542A9P-17 m3 Transport i deposició de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

18,23 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

F9GR0010P-18 m2 Enderroc i reposició de paviment de formigó existent, de les mateixes característiques que el
enderrocat. Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de les capes suport.
Tot inclòs completament acabat.

26,18 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

F9HR0011P-19 m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes característiques que el
enderrocat. Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de capes suport. Tot
inclòs completament acabat.

32,51 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

FD7Z0140P-20 u Connexió a arqueta de reg existent. Tot inclòs completament acabat. 299,67 €

(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

FD7Z1245P-21 u Connexió a arqueta de lluminaria existent. Tot inclòs completament acabat. 216,47 €

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

FDG50220P-22 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tub de
PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

19,00 €

(DINOU EUROS)

FDK20120P-23 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols. 128,94 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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FG310015P-24 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament,
connexions, proves i col·locació. Tot inclòs.

5,44 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FG380020P-25 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i
proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.

3,94 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FGD10015P-26 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou subministrament i
col·locació, completament acabat, segons plànols.

22,98 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

FHM10120P-27 u Columna Nikolson de la casa ´´Roura´´ o equivalent, troncocònica de 4,5 m d'alçada,
galvanitzada. Inclosa protecció salican, caixa de connexió, cablejat interior, excavació i
fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

332,27 €

(TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

FHN30021P-28 u Lluminària Ledme de la casa ´´Roura´´ o equivalent. , inclòs làmpada de 20W 450 mA 3000K
3.805 F/ 1.299 FMTP. Inclou subministrament, col·locació, i connexió amb la xarxa. Tot inclòs
segons plànols.

397,27 €

(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

G221U010P-29 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega a camió i transport en diposit autoritzat o lloc d'ús. 2,63 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

G221U115P-30 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega a camió

3,42 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

G2241010P-31 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,59 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

G226U020P-32 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

7,52 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

G228U200P-33 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

29,04 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

G921U020P-34 m3 Sub-base de tot-u reciclat amb mercatge CE, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric

15,45 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

G9GZ1111P-35 u Formació de pas salvacunetes amb tub de polipropilé de diametre 600 mm recobert amb
formigó HM-20. Totalment muntat i acabat segons detall plànols.

457,56 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

G9GZ2524P-36 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb
mitjans mecànics

4,27 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

G9GZPERP-37 m Formació de junt de dilatació en paviment continu de formigó de 15 cm d'alçada i 1cm de
gruix aproximat, format per escuma de poliestirè. Inclús p/p de replanteig, talls, unions a la
superfície suport. Totalment acabada i preparada per formigonar. Inclòs segellat del junt amb
material elàstic.

15,42 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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GD571310P-38 m Cuneta americana revestida de formigó, de 1,00 m d'amplària i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants. Segons detall plànol.

12,49 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

GD751111P-39 m Canalització amb tub de polipropilè corrugat doble capa SN 8 KN/m2 i DN 200 mm, amb
embocadura integrada roscada en el propi tub i tap roscat per l'entrada d'aigua, col.ocat al
fons de la rasa. Totalment muntat i acabat.

24,45 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

GD75U600P-40 m Canalització amb tub de polipropilè corrugat doble capa SN 8 KN/m2 i DN 160 mm, amb
embocadura integrada enroscada en el propi tub i tap enrroscat per l'entrada d'aigua, col.ocat
al fons de la rasa. Totalment muntat i acabat

19,72 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

GDK2U020P-41 u Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

195,71 €

(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

GDKZU060P-42 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat 154,58 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

GMACU200P-43 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones de canyes,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca,
càrrega a camió.

1,74 €

(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

  Martí Corominas i Blanch
Enginyer de CCiP col. 11.039

Juny de 2016
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P-1 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral
amb taulons de fusta

145,26 €

Altres conceptes 145,26000 €

P-2 14E229E5 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,
de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a
fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a
l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

36,01 €

Altres conceptes 36,01000 €

P-3 E2111600 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb
estructura d'obra de fàbrica, inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans
manuals i mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor

6,12 €

Altres conceptes 6,12000 €

P-4 E222242A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

4,51 €

Altres conceptes 4,51000 €

P-5 E4LF4414 m2 Bigueta per a sostre de 18+4 cm, biguetes de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
intereixos 0,7 m, llum < 5 m, de moment flector últim 20 kNm per m d'amplària de sostre

15,44 €

B4LF0402 m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió
compresa entre 61 i 96 kN

9,56456 €

Altres conceptes 5,87544 €

P-6 E5221111 ut Subministrament i col·locació de porta de pas d'una fulla de 38 mm d'espessor, 900x2100
mm de llum i altura de pas, acabat galvanitzat formada per dues xapes d'acer galvanitzat de
0,5 mm d'espessor amb reixetes de ventilació encunyades en la part superior i inferior,
plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc
d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller,
amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

95,26 €

Sense descomposició 95,26000 €

P-7 E52212MN m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color palla, de 25 peces/m2, com a màxim,
col·locada amb morter de ciment 1:8

31,64 €

B52212M0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color palla, de 25 peces/m2, com a màxim 12,60000 €

Altres conceptes 19,04000 €

P-8 E5Z2FWLA m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada
sobre envanets de sostremort

15,18 €

B0F85240 u Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 2,83500 €

Altres conceptes 12,34500 €

P-9 E81135E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, remolinat

16,94 €

Altres conceptes 16,94000 €

P-10 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

4,93 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 2,68790 €

Altres conceptes 2,24210 €
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P-11 E93626B0 m2 Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm, abocat amb bomba

25,97 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

8,86521 €

Altres conceptes 17,10479 €

P-12 E9G11111 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+F, de 15 cm de gruix,, amb una resistència a la
flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat amb bombeig, estesa i vibratge manual i mecànic, acabat
superficial a definir per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat amb incorporació de
desactivant i/o ratllat mecànico-manual), inclou replanteig, l'encofrat amb bissells que sigui
necessari pel propi paviment i per la formació d'escocells.Tot inclòs completament acabat.
Segons plànols.

15,58 €

B065C85C m3 Formigó HA-30/P/10/IIa+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+F

3,18800 €

Altres conceptes 12,39200 €

P-13 F2190700 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs. 3,01 €

Altres conceptes 3,01000 €

P-14 F21D1111 u Enderrocament d'elements diversos, embornals, salva cunetas, reixes, arquetes, etc. de
qualsevol tipus de material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la
zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu
transport.Tot inclòs completament acabat.

79,88 €

Altres conceptes 79,88000 €

P-15 F2261111 m3 Terraplenada i piconatge amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a
25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

3,72 €

Altres conceptes 3,72000 €

P-16 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades
procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

6,63 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

B03DU210 m3 Terra adequada procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i transport a
l'obra

3,79200 €

Altres conceptes 2,78750 €

P-17 F2R542A9 m3 Transport i deposició de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

18,23 €

B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de tot tipus procedents de construcció o
demolició

12,75000 €

Altres conceptes 5,48000 €

P-18 F9GR0010 m2 Enderroc i reposició de paviment de formigó existent, de les mateixes característiques que el
enderrocat. Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de les capes suport.
Tot inclòs completament acabat.

26,18 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

8,60700 €

Altres conceptes 17,57300 €

P-19 F9HR0011 m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes característiques que el
enderrocat. Inclòs enderroc i reposició de base de formigó i reposició de capes suport. Tot
inclòs completament acabat.

32,51 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

8,60700 €
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B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI 0,57000 €

B9H10010 t Mescla bituminosa contínua en calent per a capa de rodadura AC 16 surf B50/70 D/S amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració

7,42200 €

Altres conceptes 15,91100 €

P-20 FD7Z0140 u Connexió a arqueta de reg existent. Tot inclòs completament acabat. 299,67 €

BD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat 295,24000 €

Altres conceptes 4,43000 €

P-21 FD7Z1245 u Connexió a arqueta de lluminaria existent. Tot inclòs completament acabat. 216,47 €

Sense descomposició 216,47000 €

P-22 FDG50220 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tub de
PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

19,00 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,70000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,10000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,73800 €

Altres conceptes 9,46200 €

P-23 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols. 128,94 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,73800 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

16,38000 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

25,38000 €

Altres conceptes 81,44200 €

P-24 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament,
connexions, proves i col·locació. Tot inclòs.

5,44 €

BG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 4x6 mm2 2,47860 €

Altres conceptes 2,96140 €

P-25 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i
proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.

3,94 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,20360 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,13000 €

Altres conceptes 2,60640 €

P-26 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou subministrament i
col·locació, completament acabat, segons plànols.

22,98 €

BGD10015 u Pica de terra per connectar al punt de llum o centre de maniobra 15,21000 €

Altres conceptes 7,77000 €

P-27 FHM10120 u Columna Nikolson de la casa ´´Roura´´ o equivalent, troncocònica de 4,5 m d'alçada,
galvanitzada. Inclosa protecció salican, caixa de connexió, cablejat interior, excavació i
fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

332,27 €

BHM10120 u Columna Nikolson o equivalent de 4,5 m d'alçada, galvanitzada. Inclosa caixa de connexió 205,42000 €



PRESSUPOST HORTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,72000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

13,88596 €

Altres conceptes 73,24404 €

P-28 FHN30021 u Lluminària Ledme de la casa ´´Roura´´ o equivalent. , inclòs làmpada de 20W 450 mA 3000K
3.805 F/ 1.299 FMTP. Inclou subministrament, col·locació, i connexió amb la xarxa. Tot inclòs
segons plànols.

397,27 €

BHN30021 u àmpada de 20W 450 mA 3000K 3.805 F/ 1.299 FMTP 321,57000 €

Altres conceptes 75,70000 €

P-29 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega a camió i transport en diposit autoritzat o lloc d'ús. 2,63 €

Altres conceptes 2,63000 €

P-30 G221U115 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega a camió

3,42 €

Altres conceptes 3,42000 €

P-31 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,59 €

Altres conceptes 1,59000 €

P-32 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

7,52 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 4,20000 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Altres conceptes 3,26950 €

P-33 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

29,04 €

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 24,85200 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Altres conceptes 4,13750 €

P-34 G921U020 m3 Sub-base de tot-u reciclat amb mercatge CE, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric

15,45 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 14,67400 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Altres conceptes 0,72550 €

P-35 G9GZ1111 u Formació de pas salvacunetes amb tub de polipropilé de diametre 600 mm recobert amb
formigó HM-20. Totalment muntat i acabat segons detall plànols.

457,56 €

Sense descomposició 457,56000 €

P-36 G9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb
mitjans mecànics

4,27 €

Altres conceptes 4,27000 €

P-37 G9GZPER m Formació de junt de dilatació en paviment continu de formigó de 15 cm d'alçada i 1cm de
gruix aproximat, format per escuma de poliestirè. Inclús p/p de replanteig, talls, unions a la
superfície suport. Totalment acabada i preparada per formigonar. Inclòs segellat del junt amb
material elàstic.

15,42 €

Sense descomposició 15,42000 €

P-38 GD571310 m Cuneta americana revestida de formigó, de 1,00 m d'amplària i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador

12,49 €
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dels materials resultants. Segons detall plànol.

B064400C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

9,56228 €

B0A31000 kg Clau acer 0,08625 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02725 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,06575 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,32250 €

Altres conceptes 2,42597 €

P-39 GD751111 m Canalització amb tub de polipropilè corrugat doble capa SN 8 KN/m2 i DN 200 mm, amb
embocadura integrada roscada en el propi tub i tap roscat per l'entrada d'aigua, col.ocat al
fons de la rasa. Totalment muntat i acabat.

24,45 €

Sense descomposició 24,45000 €

P-40 GD75U600 m Canalització amb tub de polipropilè corrugat doble capa SN 8 KN/m2 i DN 160 mm, amb
embocadura integrada enroscada en el propi tub i tap enrroscat per l'entrada d'aigua, col.ocat
al fons de la rasa. Totalment muntat i acabat

19,72 €

BD759011 U Part proporcional d'accessoris per a tubs de polietilè 0,39500 €

BFQ31001 m Tub de polipropilè SN 8 KN/m2, de 160 mm de diàmetre nominal, segons normes prEN
13476 (AENOR)

11,80000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

3,10934 €

Altres conceptes 4,41566 €

P-41 GDK2U020 u Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

195,71 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 4,41000 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,39390 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 6,52340 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,22500 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 59,21120 €

Altres conceptes 120,94650 €

P-42 GDKZU060 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat 154,58 €

BDKZU060 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124 133,07000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 1,69320 €

Altres conceptes 19,81680 €

P-43 GMACU200 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones de canyes,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca,
càrrega a camió.

1,74 €

Altres conceptes 1,74000 €
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  Martí Corominas i Blanch
Enginyer de CCiP col. 11.039

Juny de 2016
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Obra 01 Presupuesto PRESSUPOST HORTES

Capítulo 01 Enderroc i Moviment de terres

1 GMACU200 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones de canyes, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega a camió. (P - 43)

1,74 354,000 615,96

2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega a camió i transport en
diposit autoritzat o lloc d'ús.
(P - 29)

2,63 780,850 2.053,64

3 G221U115 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega a
camió (P - 30)

3,42 374,050 1.279,25

4 F2261111 m3 Terraplenada i piconatge amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95
% del PM (P - 15)

3,72 374,700 1.393,88

5 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 32)

7,52 368,000 2.767,36

6 E2111600 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de
fonamentació o soleres, amb estructura d'obra de fàbrica, inclòs
instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manuals i
mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o
contenidor (P - 3)

6,12 237,750 1.455,03

7 F21D1111 u Enderrocament d'elements diversos, embornals, salva cunetas,
reixes, arquetes, etc. de qualsevol tipus de material amb mitjans
mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada
segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus
a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material
d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat. (P -
14)

79,88 1,000 79,88

TOTAL Capítulo 01.01 9.645,00

Obra 01 Presupuesto PRESSUPOST HORTES

Capítulo 02 Pavimentació

1 G921U020 m3 Sub-base de tot-u reciclat amb mercatge CE, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 34)

15,45 390,600 6.034,77

2 E9G11111 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+F, de 15 cm de gruix,, amb una
resistència a la flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat amb bombeig,
estesa i vibratge manual i mecànic, acabat superficial a definir per la
direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat amb incorporació de
desactivant i/o ratllat mecànico-manual), inclou replanteig, l'encofrat
amb bissells que sigui necessari pel propi paviment i per la formació
d'escocells.Tot inclòs completament acabat. Segons plànols. (P - 12)

15,58 1.700,000 26.486,00

3 G9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de
2 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 36)

4,27 402,000 1.716,54

4 G9GZPER m Formació de junt de dilatació en paviment continu de formigó de 15 cm
d'alçada i 1cm de gruix aproximat, format per escuma de poliestirè.
Inclús p/p de replanteig, talls, unions a la superfície suport. Totalment
acabada i preparada per formigonar. Inclòs segellat del junt amb
material elàstic. (P - 37)

15,42 58,000 894,36

5 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 31) 1,59 196,000 311,64

TOTAL Capítulo 01.02 35.443,31

EUR



PRESSUPOST HORTES

PRESSUPOST Pàg.: 2

Obra 01 Presupuesto PRESSUPOST HORTES

Capítulo 03 Reg

1 E222242A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 4)

4,51 183,420 827,22

2 GD751111 m Canalització amb tub de polipropilè corrugat doble capa SN 8 KN/m2 i
DN 200 mm, amb embocadura integrada roscada en el propi tub i tap
roscat per l'entrada d'aigua, col.ocat al fons de la rasa. Totalment
muntat i acabat. (P - 39)

24,45 247,000 6.039,15

3 GD75U600 m Canalització amb tub de polipropilè corrugat doble capa SN 8 KN/m2 i
DN 160 mm, amb embocadura integrada enroscada en el propi tub i
tap enrroscat per l'entrada d'aigua, col.ocat al fons de la rasa.
Totalment muntat i acabat (P - 40)

19,72 34,000 670,48

4 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 33)

29,04 59,103 1.716,35

5 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb
terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra,
de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans
mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport,
estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot
inclòs completament acabat. (P - 16)

6,63 118,020 782,47

6 GDK2U020 u Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció
interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de
formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 41)

195,71 6,000 1.174,26

7 GDKZU060 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN
124, totalment col·locat (P - 42)

154,58 6,000 927,48

8 G9GZ1111 u Formació de pas salvacunetes amb tub de polipropilé de diametre 600
mm recobert amb formigó HM-20. Totalment muntat i acabat segons
detall plànols. (P - 35)

457,56 1,000 457,56

9 FD7Z0140 u Connexió a arqueta de reg existent. Tot inclòs completament acabat.
(P - 20)

299,67 1,000 299,67

TOTAL Capítulo 01.03 12.894,64

Obra 01 Presupuesto PRESSUPOST HORTES

Capítulo 04 Drenatge

1 GD571310 m Cuneta americana revestida de formigó, de 1,00 m d'amplària i 0,15 m
de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 25
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants. Segons detall plànol. (P - 38)

12,49 232,000 2.897,68

TOTAL Capítulo 01.04 2.897,68

Obra 01 Presupuesto PRESSUPOST HORTES

Capítulo 05 Enllumenat

1 F2190700 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.
(P - 13)

3,01 106,000 319,06

EUR



PRESSUPOST HORTES

PRESSUPOST Pàg.: 3

2 F9GR0010 m2 Enderroc i reposició de paviment de formigó existent, de les mateixes
característiques que el enderrocat. Inclòs enderroc i reposició de base
de formigó i reposició de les capes suport. Tot inclòs completament
acabat. (P - 18)

26,18 8,800 230,38

3 F9HR0011 m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes
característiques que el enderrocat. Inclòs enderroc i reposició de base
de formigó i reposició de capes suport. Tot inclòs completament
acabat. (P - 19)

32,51 12,400 403,12

4 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat.
Inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.
(P - 25)

3,94 370,000 1.457,80

5 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2.
Inclou subministrament, connexions, proves i col·locació. Tot inclòs. (P
- 24)

5,44 370,000 2.012,80

6 FDG50220 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa
excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per
a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (P - 22)

19,00 402,000 7.638,00

7 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou
subministrament i col·locació, completament acabat, segons plànols.
(P - 26)

22,98 9,000 206,82

8 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons
plànols. (P - 23)

128,94 8,000 1.031,52

9 FHM10120 u Columna Nikolson de la casa ´´Roura´´ o equivalent, troncocònica de
4,5 m d'alçada, galvanitzada. Inclosa protecció salican, caixa de
connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols. (P - 27)

332,27 9,000 2.990,43

10 FHN30021 u Lluminària Ledme de la casa ´´Roura´´ o equivalent. , inclòs làmpada
de 20W 450 mA 3000K 3.805 F/ 1.299 FMTP. Inclou subministrament,
col·locació, i connexió amb la xarxa. Tot inclòs segons plànols. (P - 28)

397,27 9,000 3.575,43

11 FD7Z1245 u Connexió a arqueta de lluminaria existent. Tot inclòs completament
acabat. (P - 21)

216,47 1,000 216,47

TOTAL Capítulo 01.05 20.081,83

Obra 01 Presupuesto PRESSUPOST HORTES

Capítulo 06 Edificació

1 E222242A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 4)

4,51 8,640 38,97

2 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de
fusta (P - 1)

145,26 8,640 1.255,05

3 14E229E5 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats
amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres
corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per
a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes (P - 2)

36,01 70,000 2.520,70

4 E5221111 ut Subministrament i col·locació de porta de pas d'una fulla de 38 mm
d'espessor, 900x2100 mm de llum i altura de pas, acabat galvanitzat
formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor amb
reixetes de ventilació encunyades en la part superior i inferior,

95,26 2,000 190,52

EUR



PRESSUPOST HORTES

PRESSUPOST Pàg.: 4

plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de
poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb
garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb ajustament i
fixació a obra. Totalment muntada i provada per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu). (P - 6)

5 G921U020 m3 Sub-base de tot-u reciclat amb mercatge CE, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 34)

15,45 3,600 55,62

6 E93626B0 m2 Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat amb bomba (P -
11)

25,97 18,000 467,46

7 E4LF4414 m2 Bigueta per a sostre de 18+4 cm, biguetes de formigó pretesat de 17
a 18 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, de moment flector últim
20 kNm per m d'amplària de sostre (P - 5)

15,44 18,000 277,92

8 E5Z2FWLA m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb morter de
ciment 1:8, recolzada sobre envanets de sostremort (P - 8)

15,18 18,000 273,24

9 E52212MN m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color palla, de 25
peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter de ciment 1:8 (P - 7)

31,64 18,000 569,52

10 E81135E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat (P - 9)

16,94 70,000 1.185,80

11 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P - 10)

4,93 70,000 345,10

TOTAL Capítulo 01.06 7.179,90

Obra 01 Presupuesto PRESSUPOST HORTES

Capítulo 07 Gestió de residus

1 F2R542A9 m3 Transport i deposició de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 17)

18,23 91,950 1.676,25

TOTAL Capítulo 01.07 1.676,25

Obra 01 Presupuesto PRESSUPOST HORTES

Capítulo 08 Varis

1 XPA000SS pa Partida alçada de cobrament integre per la Seguretat i Salut a l'obra,
en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

1.000,00 1,000 1.000,00

2 XPA0OIMP pa Partida alçada a justificar per a obres imprevistes (P - 0) 1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Capítulo 01.08 2.500,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST 



PRESSUPOST HORTES

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítulo Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  Enderroc i Moviment de terres 9.645,00

Capítulo 01.02  Pavimentació 35.443,31

Capítulo 01.03  Reg 12.894,64

Capítulo 01.04  Drenatge 2.897,68

Capítulo 01.05  Enllumenat 20.081,83

Capítulo 01.06  Edificació 7.179,90

Capítulo 01.07  Gestió de residus 1.676,25

Capítulo 01.08  Varis 2.500,00

Obra 01 Presupuesto PRESSUPOST HORTES 92.318,61

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
92.318,61

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto PRESSUPOST HORTES 92.318,61

92.318,61

EUR



PRESSUPOST HORTES

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 92.318,61

13 % Despeses generals SOBRE 92.318,61....................................................................... 12.001,42

6 % Benefici industrial SOBRE 92.318,61............................................................................ 5.539,12

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 109.859,15

21 % IVA SOBRE 109.859,15.............................................................................................. 23.070,42

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 132.929,57

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cent trenta-dos mil nou-cents vint-i-nou euros amb cinquanta-set cèntims

  Martí Corominas i Blanch
Enginyer de CCiP col. 11.039

Juny de 2016




