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1.- INTRODUCCIÓ  

En data de gener de 2014 l’excel·lentíssim Ajuntament de Vilamalla encarrega a E.P. 

Enginyeria Grup 7, S.L. la redacció del projecte d’urbanització del PAU 3 de Vilamalla. 

 

2.- OBJECTE 

El present document té per objecte definir i valorar les obres que cal executar per tal de 

dur a terme la urbanització del PAU 3 de Vilamalla, que consistiran en ordenar i 

pavimentar l’espai públic d’aquest sector, així com dotar-lo d’enllumenat públic i drenatge, 

i també donar abastament de totes els serveis públics a les edificacions que envolten 

aquest nou espai públic. 

Tot l’entorn al PAU 3 ja està urbanitzat i amb totes les xarxes de serveis soterrades. 

 

                

Plànol d’ordenació del POUM de Vilamalla        Foto aèria del PAU 3 de Vilamalla 

 

3.- DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

Les obres d’urbanització del PAU 3 de Vilamalla consistiran en: 

 

Enderroc: 

Per iniciar les obres s’hauran d’enderrocar una sèrie d’edificacions i tanques de 

parcel·les, ja que l’espai objecte d’urbanització, actualment s’utilitza com a patis interiors 

de finques privades. En les següents imatges s’indica quines són les edificacions i 

tanques objecte d’enderroc. 



 
Paret de tanca objecte d’enderroc 

 
Cobert objecte d’enderroc (C/ de Figueres) 

Parets de tanca i cobert de fibrociment  

objecte d’enderroc (C/ de Figueres) 

Parets de tanca i cobert objecte d’enderroc 

(C/ de Figueres) 

 

Cobert objecte d’enderroc (Plaça Major) 

 

 

Abans de procedir a l’enderroc de l’obra, es procedirà a l’apuntalament dels elements que 

la direcció facultativa cregui necessaris.  

La primera tasca que s’haurà de dur a terme és la comprovació de que a dins les 

edificacions no hi ha ocupants. 

Un cop feta aquesta comprovació, s’iniciaran les obres d’enderroc amb el desmuntatge 

del cobert de fibrociment del C/ de Figueres, seguint les indicacions sanitàries 

necessàries per al desmuntatge i enderroc d’aquest tipus de cobertes. 



Al tractar-se d’un cobert de fibrociment de superfície superior a 100 m², per al seu 

desmuntatge caldrà l’autorització prèvia del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Un cop desmuntades les cobertes de fibrociment i traslladats els seus residus a un centre 

autoritzat, es procedirà a l’enderroc de la resta de coberts i tancaments de finques, així 

com tots els paviments i construccions que hi hagi en l’espai objecte d’urbanització com 

ara uns tancaments que hi ha al pati interior d’una de les finques afectades on abans hi 

havia cavalls i que ara estan en desús. 

 

A mesura que es vagi executant l’enderroc, es realitzarà el triatge dels diferents materials 

d’enderroc per a traslladar-los a una planta de tractament i reciclatge de residus de la 

construcció. 

 

Moviment de terres: 

Un cop executat l’enderroc, es procedirà a realitzar el moviment de terres necessari, que 

consistirà en retirar la primera capa de terra vegetal i fer l’excavació necessària per 

anivellar l’espai, realitzar les pendents i encabir el nou paquet de ferm previst en els 

plànols d’aquest projecte. 

 

Pavimentació 

Es preveuen tres tipus de paviments, que definiran diferents espais dins el mateix àmbit. 

Aquestes tipologies de paviments són les següents: 

 

- Paviment de llambordí prefabricat de formigó de color gris de 12 x 18 x 8 cm de 

gruix amb 15 cm de subbase i 20 cm de base de formigó, per donar continuïtat a 

la vorera existent del C/ de Figueres (zona d’aparcament) 

- Paviment de llambordí prefabricat de formigó de color marró de 12 x 18 x 8 cm de 

gruix amb 15 cm de subbase i 20 cm de base de formigó, per donar continuïtat a 

la vorera existent del C/ de Figueres. 

- Paviment de sauló 

- Vorada de pedra granítica de dimensions 12 cm d’amplada i 30 cm allargada, amb 

15 cm de subbase i 20 cm de base de formigó, per marcar el límit entre el 

paviment de sauló del paviment de llamborda. 

 

Es donarà compliment al Decret 135/95 sobre promoció de l’accessibilitat i supressió de 

barreres arquitectòniques. 

 



Sanejament i Drenatge 

Actualment el nucli de Vilamalla disposa de xarxa separativa.  

Aquest projecte preveu realitzar 3 noves escomeses de sanejament (grafiades en els 

plànols), així com la construcció de la nova xarxa de drenatge de l’espai públic obtingut 

amb el desenvolupament d’aquest projecte d’urbanització. Es recolliran les aigües 

pluvials amb embornals (col·locats segons plànols de projecte) que es connectaran a la 

xarxa de drenatge principal amb una canonada de polietilè de 200 mm. Aquesta 

canonada principal de drenatge serà una canonada de polipropilè de diàmetre 400 mm 

que es connectarà al pou de drenatge existent al C/ de Borrassà.  

 

Baixa Tensió 

S’hauran de realitzar 2 creuaments (un al C/ de Figueres i l’altre al C/ Major), així com 

allargar una línia de BT actual per aconseguir 3 escomeses noves. 

Els nous trams de línia seran soterrats amb cables d’alumini tipus RV0,6/1KV tripolar més 

neutre (3x240+150mm2), i caixes de distribució tipus LSBT, per protegir la xarxa, 

encastades a les façanes. Així doncs caldrà els permisos necessaris i es seguiran les 

directrius i normativa de la companyia elèctrica distribuïdora Fecsa-Endesa, per tal de 

legalitzar la instal·lació. Caldrà adaptar totes les escomeses domiciliàries de baixa tensió 

de l’àmbit de l’obra. 

L’estesa de cable serà de fins a 6 circuits amb protecció de sorra i placa, més cinta de 

senyalització, a una profunditat no inferior a 70 cm; els creuaments de carrer seran amb 

dos tubs de PE corrugat doble capa de DN 160 mm protegits amb formigó. 

 

Telefonia 

Pel què fa a la telefonia, es preveuen dues intervencions: 

- A la Plaça Major, es realitzarà una nova escomesa des d’una arqueta existent 

tipus “D”, amb 2 cables de PVC de 110 mm. 

- Al C/ de Figueres, s’estendrà un nou tram de línia telefònica amb 2 cables de PVC 

de 110, i s’instal·laran 2 arquetes tipus “M”, així com 2 noves escomeses. 

 

Previ estudi d’assessorament de la companyia Telefónica i amb la signatura del Conveni 

amb la companyia, aquesta realitzarà les feines necessàries per preveure el servei de 

telecomunicacions de forma soterrada dins aquest projecte.  

 

Aigua potable 

Pel que fa a l’aigua potable, aquest projecte només preveu la instal·lació de 3 noves 

escomeses: dues al C/ de Figueres i una al C/ Major. 



Es donarà compliment a la Norma UNE 23405 sobre hidrants. 

 

Gas 

Pel que fa al gas, aquest projecte només preveu la instal·lació de 3 noves escomeses: 

dues al C/ de Figueres i una al C/ Major. 

 

Enllumenat públic 

Les úniques actuacions que es preveuen referent a l’enllumenat són: 

- Trasllat d’una lluminària actualment situada a la façana d’una de les edificacions 

del C/ de Figueres que són objecte d’enderroc, per situar-la a la façana de l’edifici 

plurifamiliar de la cantonada C/ de Figueres – C/ de Borrassà. 

- Instal·lació de tres lluminàries tipus NAUTA de SALVI amb braç ARCO a façana 

per il·luminar el nou espai públic objecte d’aquest projecte. Per la instal·lació 

d’aquestes lluminàries caldrà allargar la línia d’enllumenat en tres punts (segons 

plànols adjunts) 

 

En l’annex adjunt es presenten els càlculs elèctrics de les diferents línies previstes en 

projecte.  

Cal esmentar que es donarà compliment al Decret 82/2005 de 3 de maig sobre 

l’Ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

 

4.- PROGRAMA DE TREBALLS 

Per a un TRES (3) mesos per  la realització d’aquests treballs, tal com es justifica a 

l’annex corresponent mitjançat un diagrama de barres. 

 

5.- 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. 

 

Com que el termini previst d’execució d’aquestes obres és de 3 mesos, d’acord amb la 

legislació vigent, el contractista no tindrà dret a demanar revisió de preus. 

 



6.- EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 

Degut a la naturalesa de l’obra, pavimentació dels carrers del nucli i soterrament de les 

diferents xarxes de serveis, no s’hauran d’expropiar propietats privades.   

 

S’han sol·licitat a les diferents companyies els possibles serveis afectats. Els serveis 

afectats es troben en l’annex adjunt. 

 

7.- ASSAIGS DE LABORATORI 

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

que es considerin necessaris, essent el seu import inferior a l’1% del pressupost 

d’execució material, d’acord amb el que 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. 

 

8.- SEGURETAT I SALUT 

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

1627/1997 de 24 d’octubre; segons la normativa vigent el cost de les mesures 

preventives es considera inclòs dins de cadascun dels Preus Unitaris. 

 

9.- PRESSUPOST 

El pressupost d’execució material resultant de les obres definides serà: 

Pressupost d’execució material:     131.020,49 € 

 

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’I.V.A, en resulta el pressupost 

d’execució per contracte. 

Pressupost d’execució per contracte:              188.656,40 € 

 

10.- CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ 

Vist el pressupost de les obres és inferior a 350.000 € no és obligat que les empreses 

licitadores tinguin classificació empresarial. 



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 aplicables de caràcter general 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. 

- Norma 6.1-IC «Seccionesde firme» de la Instrucción de Carreteras. Ministerio de 

fomento, Gobierno de España. 

- Norma 5.2-IC «Drenaje superficial» de la Instrucción de Carreteras. Ministerio de 

fomento, Gobierno de España. 

- Norma 3.1-IC «Trazado» de la Instrucción de Carreteras. Ministerio de fomento, 

Gobierno de España. 

- Recomendaciones sobre glorietas. MOPU, mayo 1989. 

- Criteris de disseny estructural de paviments urbans a nuclis antics i sectors de 

nova urbanització, INCASÒL (Instituta Català del Sòl) 

- Instrucció per al disseny i projecte de rotondes, abril 2006, del Departament de 

Política territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

- Norma 8.1-IC, “Señalización vertical” i Norma 8.2-IC “Marcas Viales”, de la 

Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

- Orden circular 28/2009 sobre Criterios de aplicación de barreres metálicas, de la 

Dirección general de carreteres del Ministerio de fomento.  

- 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 

- 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. 

- Norma UNE 23405, Article 1 Decret 241/94 sobre hidrants, apèndix 2 sobre 

accessibilitat i entorn dels edificis 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión 



- Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per Baixa 

Tensió (ITC-BT). 

- Normes UNE de referència en el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. 

- Condicions Tècniques i de Seguretat de FECSA ENDESA; Norma Tècnica 

- Particular per Instal·lacions d’Enllaç en Baixa Tensió (NTP-IEBT) 

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 

Instrucciones técnicas complementarias 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. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

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

del projecte de Control de Qualitat materials. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 

de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 

residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 

residus de la construcció 

- 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. 

 

12.- CARÀCTER DE L’OBRA 

En acompliment de l'últim paràgraf de l'Article 64 del Reglament de Contractació de 

l'Estat, es manifesta que el present Projecte es tracta d'una obra completa, en el sentit 

exigit en l'Article 58 de l'esmentat Reglament, donat que l'obra projectada comprèn tots i 

cadascun dels elements necessaris per a la utilització de l'obra, i per això és susceptible 

d'ésser lliurada a l'ús públic 

 



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, octubre de 2016 

Martí Corominas Blanch 

Eng. de Camins, Canals i Ports 

Col. núm. 11.039 
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Annex núm. 1: 

Estudi geològic 



 
 
Projecte d’urbanització del PAU 3 de Vilamalla 

 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 
 

INFORME GEOLÒGIC 

 

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. 
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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 15 cm. de material sel.leccionat amb el que 

s’assolirà el CBR previst. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex núm. 2: 

Estudi de ferm 
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ESTUDI D’AFERMAT 

 

Per al disseny de la secció estructural del ferm del present projecte s’ha utilitzat la instrucció 

dels enginyers E. Alabern i C. Guillemany “SECCIONES ESTRUCTURALES DE FIRMES 

URBANOS EN SECTORES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN” que és un refós de les diferents 

normes europees. 

 

1.- Trànsit: 

Es pot considerar una categoria de trànsit de pesats V3, on la IMDp és inferior a 50 vehicles 

i superior a 15 vehicles pesats per dia. 

 

2.- Esplanada: 

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

la categoria de l'esplanada E2, de mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega 

Ev2 (Mpa)  120; ja que les característiques del terreny així  ho aconsellen. 

 

3.- Càlcul del ferm:  

Tipus 1 

 Categoria del Trànsit.........................................V3 

 Esplanada..........................................................E2 

 

La secció estructural del ferm flexible serà 3PF2: 

 

- 15 cm. de subbase de tot-ú artificial 

- 15 cm. de formigó 15 N/mm2 

- 8 cm. de peces prefabricades de llamborda i/o granit 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex núm. 3: 
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ÍNDEX 

 

1 MEMÒRIA 

1.1 INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

1.2 PROCÉS 

1.3 CERTIFICATS DE QUALITAT I GARANTIA 

1.4 ORGANITZACIÓ DEL PLEC DE CONTROL 

1.5 NORMATIVA 

1.6 PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 

2 PROGRAMA PRÀCTIC DE CONTROL 

2.1 REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

2.2 MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA 

2.3 CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I ENCREUAMENTS DE CALÇADA 

2.4 BASE I SUBBASE GRANULAR 

2.5 VORADES, COL·LOCACIÓ DE VORADES I RIGOLES. 

2.6 IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 

2.7 PAVIMENTACIÓ 

3 PLEC DEL CONTROL DE QUALITAT 

3.1 COMPONENTS 

3.1.1 ÀMBIT: AIGUA PER A FORMIGONS I MORTERS 

3.1.2 ÀMBIT: CIMENTS PER A BEURADES, MORTERS I FORMIGONS 

3.1.3 ÀMBIT: FILLER PER A MESCLES BITUMINOSES 

3.1.4 ÀMBIT: SORRES PER A FORMIGONS I MORTERS 

3.1.5 ÀMBIT: SORRES PER A MESCLES BITUMINOSES 

3.1.6 ÀMBIT: SORRES PER A BEURADES BITUMINOSES 

3.1.7 ÀMBIT: GRAVES PER A FORMIGONS 

3.1.8 ÀMBIT: GRAVES PER A MESCLES BITUMINOSES 

3.1.9 ÀMBIT: LLOTS TIXOTRÒPICS PER A EXCAVACIONS 

3.1.10 ÀMBIT: BETUMS ASFÀLTICS PER A MESCLES BITUMINOSES 

3.2 UNITATS D’OBRA 

3.2.1 ÀMBIT: SÒLS EN FONAMENT DE TERRAPLÈ 

3.2.2 ÀMBIT: SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ 

3.2.3 ÀMBIT: SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D’ESPLANADES 

3.2.4 ÀMBIT: SÒLS EN REBLERT LOCALITZAT 

3.2.5 ÀMBIT: MATERIAL FILTRANT PER A DRENATGES 

3.2.6 ÀMBIT: TOT-Ú NATURAL I SAULÓ PER A ESPLANADES I SUBBASES 

3.2.7 ÀMBIT: TOT-Ú ARTIFICIAL PER A SUBBASES i BASES 

3.2.8 ÀMBIT: FORMIGÓ VIBRAT EN PAVIMENTS 

3.2.9 ÀMBIT: EMULSIONS BITUMINOSES PER A REGS BITUMINOSOS 

3.2.10 ÀMBIT: PAVIMENTS  DE  MESCLES  BIT.  EN  CALENT  TIPUS  D,S,G 

(TANCADES) 

3.2.11 ÀMBIT: FORMIGÓ EN CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT 
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3.2.12 ÀMBIT: FORMIGÓ  EN  MASSA  PER  FONAMENTS,  BARRERES  DE SEG. I 

REBLERTS 

3.2.13 ÀMBIT: FORMIGÓ EN PILONS I PANTALLES 

3.2.14 ÀMBIT: FORMIGÓ ARMAT EN ESTRUCTURES 

3.2.15 ÀMBIT: EMULSIONS  BITUMINOSES  PER  A  IMPERMEABILITZACIÓ DE 

PARAMENTS 

3.2.16 ÀMBIT: MORTER DE CIMENT EN UNITATS RESISTENTS 

3.2.17 ÀMBIT: NEOPRÈ ARMAT PER A RECOLZAMENTS 

3.2.18 ÀMBIT: ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

3.2.19 ÀMBIT: BARRES CORRUGADES PER ARMAT DE FORMIGÓ 

3.2.20 ÀMBIT: PLAQUES DE SENYALITZACIÓ VERTICAL 

3.2.21 ÀMBIT: SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ 

3.2.22 ÀMBIT: PINTURES EN MARQUES VIALS 

3.2.23 ÀMBIT: VORADES DE FORMIGÓ 

3.2.24 ÀMBIT: RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT BLANC 

3.2.25 ÀMBIT: PANOT DE MORTER PER A VORERES 

3.2.26 ÀMBIT: TUBS CIRCULARS  DE  FORMIGÓ PER A CLAVEGUERES I 

COL·LECTORS 

3.2.27 ÀMBIT: TUBS DE PVC/PP PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

3.2.28 ÀMBIT: TUBS DE PVC/PE PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

3.2.29 ÀMBIT: ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ 

3.2.30 ÀMBIT: APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 

3.2.31 ÀMBIT: SUBMINISTRE DE PLANTES 

3.2.32 ÀMBIT: HIDROSEMBRES 

4 TEMPS DE REALITZACIÓ DELS ASSAIGS 

4.1 INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

4.2 TERMINI PER A CADA ASSAIG 
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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 DECONTROL: 

 

 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 del 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 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. 
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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 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. 
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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 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 
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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 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 
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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 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA 

Fase de 
control 

Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ 

Definició d’enderrocs. 

Definició equips d’enderrocs i de 

moviments de terres. 

Definició cotes d’excavació 

segons qualitat dels sòls. 

Definició préstecs i abocadors. 

Edificis a enderrocar 

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 de cunetes. 

Qualitat de sòls per a formació de 

terraplens. 

Compactació. 

Confirmació *≡Fase prèvia capa subbase.   
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2.3 INSTAL·LACIONS 

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 dels diferents serveis: 

Drenatge, Sanejament, Telefonia, 

Abastament d’aigua, Baixa tensió i 

gas 

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. 

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.   
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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 formigó. 

Acceptació de la dosificació del 

formigó (Acceptació dels 

àrids)..  

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 del 

formigó. 

 

Execució  
Estesa de la capa de base. 

 

Comprovació de la qualitat del 

material. 

Compactació de la capa base. 

Resistència a compressió de 

bases de formigó. 

Confirmació 

Acceptació definitiva dels 

paviments de vorades i rigoles 

abans del paviment definitiu. 

Acceptació de l’acabat de 

coronació de pous, embornals i 

elements singulars. 

Acceptació dels paviments de 

sauló 

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 llambordins. 

Acceptació de la dosificació del 

morter 

Instal·lació de procedència. 

Acceptació de la procedència del 

material llambordí. Assajos 

segons PC 

Tram de prova de paviment. 

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.  

 

Confirmació   

Confirmació paviment de 

llambordins. 

Confirmació paviment de sauló. 
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1. MEMÒRIA 

1.1. OBJECTE 

L’objecte d’aquest document és la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus a l’Obra 

com a document adjunt en el Projecte Executiu, d’acord amb les exigències de la 

normativa més recent, autonòmica i estatal. Marc legal que estableix el règim jurídic de 

la producció i gestió de residus de construcció i demolició, amb el fi de fomentar, per 

aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de valorització, i 

l’adequat tractament dels destinats a eliminació (mono-dipòsit). 

 

1.2. CRITERIS GENERALS 

Els continguts de l’Estudi de Gestió de Residus, s’organitzarà d’acord amb els apartats 

següents: 

 

1. Mesures de minimització i prevenció dels residus 

2. Estimació de la generació de residus en tones, m³ i per fases d’obra 

3. Operacions de gestió de residus 

4. Plec de prescripcions tècniques 

5. Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió dels residus 

6. Pressupost  

 

Cal dir que aquest estudi conté els requeriments estipulats per la legislació vigent i 

recull les directrius de gestió de residus de la construcció i demolició que 

posteriorment es concretaran a obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus. 

 

1.2.1. Minimització i prevenció 

En aquest estudi s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en 

consideració en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la 

construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 

 

Aquelles accions de minimització i prevenció que poden ajudar a una millor gestió dels 

residus que s’han de tenir en compte així com aquelles bones pràctiques que s’han 

considerat en el projecte son: 
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 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de 

terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament 

 S’ha detectat totes aquelles partides d’obra que poden admetre materials 

reutilitzats de la pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra fa 

que perdin la consideració de residus.  

 S’han modulat els paviments acabats per tal de minimitzar els retalls. 

 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una 

forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) 

en la seva producció. 

 

1.2.2. Estimació i tipologia dels residus 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels propis 

residus i amb la quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta 

gestió. 

 

- Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra. 

- Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics. 

- Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis 

CER, 1 Llista Europea de Residus publicada per l’Ordre MAM/304/2002, de 8 

de febrer, o norma que la substitueixi). 

 

El mètode de càlcul que s’ha utilitzat per a la seva quantificació i poder-ne determinar 

la seva naturalesa ha estat el que estableix l’Agència de Residus de Catalunya segons 

el Catàleg Europeu de Residus. 

 

Al final del document s’adjunten, en forma de taula, les fitxes per facilitar la 

identificació dels tipus de residus, així com la seva quantia. 

 

1.2.3. Operacions de gestió de residus 

Alhora de gestionar els residus durant l’execució de les obres es tindran en compte 

diferents operacions i instal·lacions destinades a la seva gestió: 

 

- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
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- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la 

distància als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de 

gestió, etc. 

 

Es considera sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la 

gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la 

reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 

 

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de 

construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus “inerts”, dels 

residus “No Especials” i dels residus “Especials” (aquests sempre han d’anar separats 

de la resta). 

 

Si no és viable la classificació selectiva dins la pròpia obra serà obligatori derivar els 

residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament 

previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva 

valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

 

1.2.4. Plec de Prescripcions Tècniques 

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 per 

el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat. El Pla 

s’haurà d’elaborar en base a aquest Estudi de Gestió de Residus. 

 

Si degut a modificacions durant l’execució de l’obra 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 la seva 

acceptació a la Propietat. 

 

1.2.5. Documentació gràfica de les Instal·lacions per a la gestió dels residus 

Degut a la topologia dels residus de la construcció no es podran aprofitar per reciclar-

los, per tant es dipositaran a un abocador autoritzat. 
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1.2.6. Pressupost  

El pressupost d’execució material del present estudi puja la quantitat de 16.892,23 €. 

 

1.3. ASPECTES A TENIR EN COMPTE  EN EL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Abans de l’inici de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’Estudi de Gestió 

de residus i desenvolupar el Pla corresponent, seguint les prescripcions previstes a la 

Normativa d’aplicació. Caldria que el Pla adjuntés els documents d’acceptació amb les 

empreses de gestió de residus, que hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat 

aquest document pel promotor i la direcció facultativa. El Pla de gestió de residus 

haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat en 

aquest Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

 

1.4. MARC LEGISLATIU  

Llistat de les principals Normatives d’aplicació:  

 

 Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió 

dels residus de construcció i enderroc.  

 Reial Decret  21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 

ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.  

 Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a 

l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.)  

 Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen  les operacions 

de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.   

 Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  

 Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la 

Llei 20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos, segons l’Agència de 

Residus. 

 

Figueres, octubre de 2016 

 

Martí Corominas Blanch 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

 col. núm. 11.039 
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2. FITXES TÈCNIQUES 



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 992,00 2,0 1.984

grava i sorra solta 0,00 1,7 0

argiles 0,00 2,1 0

terra vegetal 0,00 1,7 0

pedraplé 0,00 1,8 0

terres contaminades 170503 0,00 1,8 0

altres 0,00 1,0 0

992 m3
1984 t 1190 m3

si no si

   Superfície construïda 1.010,00 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 86,744 0,090 90,466

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 37,000 0,041 41,111

formigó 170101 0,036 36,829 0,026 26,306

petris barrejats 170107 0,008 7,939 0,012 11,918

guixos 170802 0,004 3,966 0,010 9,817

altres 0,001 1,010 0,001 1,313

   embalatges 0,004 4,310 0,029 28,813

fustes 170201 0,001 1,219 0,005 4,545

plàstics 170203 0,002 1,596 0,010 10,458

paper i cartró 170904 0,001 0,838 0,012 11,994

metalls 170407 0,001 0,657 0,002 1,817

0,090 91,05 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres

guix

Totals 13,14 m3 m3 m3
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m3

2,01
3,52

22,32
3,91
7,25
8,37

9,82

55,7950,35

0,560,50
0,502,89 2,23

4,86
0,66

Total residu edificació 

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

1,51

119,28

tancaments   acabats 

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :
VILAMALLA
VILAMALLA

PROJECTE D'URBANITZACIÓ PAU-3

ALT EMPORDÀ

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

   Total  excavació

0

    Pes 

4,07
0,66

0

0

    Volum aparent    Densitat real

0

42,30

   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

1190

0

0

reutilització

altra obra

   Residus de construcció totals 

fonaments/estructura   

 abocador

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 

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



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

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

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplé 1190,4
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0
Total 1190,4

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 36,83

Maons, teules i ceràmics 40 37,00

Metalls 2 0,66

Fusta 1 1,22

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 1,60

Paper i cartró 0,5 0,84

Especials* inapreciable inapreciable

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

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

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

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

 Per portar a l'abocador

2 
/ 
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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

especial

si

no

no

650,00 0,00 540,40

no especial

inert

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.

0,00 0,00

0,00

0,00
540,40

0,00
650,00 0,00

0,00

4.-

inert

R.D. 105/2008

no

no especial

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.-

minimització

MINIMITZACIÓ
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

0,00 0,00

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

si

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 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova



-
-
si

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
4,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 6,14
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 2
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 4,73
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 4,00 €/m3 6,14 €/m3 4,73 €/m3

70,00 €/m3

Terres 540,40
Terres contaminades 0,00

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 35,51
Maons, teules i ceràmics 55,50
Petris barrejats 16,09

Metalls 2,45
Fusta 6,14
Vidres inapreciable
Plàstics 14,12
Paper i cartró 16,19
Guixos i altres no especials 15,03

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros
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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

El pressupost de la gestió de residus és de :

-
218,05

-340,77

100
-

-

241,34

56,47

4.894,77 3.318,06

832,50

- 0,00-

24,54
100

4.605,57

-

adreça

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)
 Instal·lacions de valorització

Obra nova

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

56,47

gestió fora obra

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

-

64,77

--
92,04
0,00

-
-

Costos*

Classificació       

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

36,79

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          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.)

-

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

Matxucadora de petris

5.040,55

Casetes d'emmagatzematge

24,54 100

100
-

400

3.876,88

100

4.751,35 2.135,37

-

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

-

Compactadores

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

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

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  

pressupost

-

- 100

64,77

532,71

15.804,16El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

569,61
916,51El pes dels residus és de :

16.892,23

El volum de residus aparent és de :

codi del gestor



-

-

1

unitats - -

-
-

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

-
-
-
-
-
-
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Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

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..)

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

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

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:

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

documentació gràfica
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

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.

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.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
plec de condicions
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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.



Total excavació 1.984,00 tones tones
Total construcció 91,05 tones % tones

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 296,95 tones 11 euros

Residus de construcció * 10,91 tones 11 euros

tones

euros

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

PES TOTAL DELS RESIDUS

120,20euros/ tona

Previsió inicial del Estudi Percentatge de 
reducció per 
minimització

Previsió final del Estudi

3266,45

Total fiança 3.386,65

308
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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:

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 :

825,46
91,05

FIANÇA

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

0,00

fiança



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex núm. 5: 

Reportatge fotogràfic 



 

Vista carrer Figueres (direcció nord) 
 

Vista carrer Figueres (direcció sud) 
 

 
Cobert a enderrocar. Carrer Figueres 

 
Paret de tancament a enderrocar. Zona 

1pàrquing annex a carrer Major 
 

 
Plaça Major  Paret a enderrocar. Zona Plaça Major 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex núm. 6: 

Fitxa tècnica enllumenat 
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Ø50/60

c.m. salvi se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La información contenida en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual. Versión octubre 2013

Diámetro (mm): Ø490

Armadura en fundición de aluminio

Conexión a columna terminal hembra ØiNT m60 - ØexT m76

Fijación: suspendida

Reflector facetado de aluminio anodizado 

Cierre: Difusor de vidrio curvo 5mm o Policarbonato

Ópticas Asimétricas

Portalámparas cerámico multiposición: G12, PGZ12, e27 y e40 

indice de contaminación lumínica FHS <0,1%

iP67 G.O / iP66 luminaria

iK 09 (Vidrio) / iK 10 (Policarbonato)

Acabado con imprimación epoxy y poliuretano alifático 
bicompenente

Color: Gris G1 

Peso: 10Kg (aprox.)

Clase i (opcional ii)

Norma  eN 60598/ 55015

cd/m2    η=75% VSAP 70W

REFLECTOR  
micro AIRTECH®

ŋ 75%

OPTimiZADO LUx

DiFUSOR  
Cristal curvo templado 
iK09 / iP67 / FHS <0.1% 

COSmÓPOLiS 
PGZ12: 45-60W

PORTALÁmPARAS e-27 
LÁmPARAS VSAP 50 - 70W 
LÁmPARAS Hm 35 - 70W

PORTALÁmPARAS PG12 
LÁmPARAS Hm 100 - 150W

REFLECTOR  
Mid AIRTECH®

ŋ 87%

OPTimiZADO cd/m2

DiFUSOR  
Cristal curvo templado 
iK09 / iP67 / FHS 0.1%

COSmÓPOLiS 
PGZ12: 45-60-90-140W

PORTALÁmPARAS e-27 
LÁmPARAS VSAP 70W 
LÁmPARAS Hm 70W

PORTALÁmPARAS e-40 
LÁmP. Hm 100-150-250W 
LÁmP. VSAP 100-150-250W

cd/m2    η=87% HM 100-150W

características principales

dimensiones (mm) reflectores y fotometrías

DiFUSOR ViDRiO 
CURVO TemPLADO
iK09

DiFUSOR 
POLiCARBONATO
iK10
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DiFUSOR ViDRiO 
CURVO TemPLADO
iK09

DiFUSOR 
POLiCARBONATO
iK10

C.m. Salvi se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.  La información contenida en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual. Versión Octubre 2013

REFLECTOR  
MAX AIRTECH®

ŋ 87%

OPTimiZADO cd/m2

DiFUSOR  
Cristal curvo templado 
iK 09 / iP 67 / FHS 0.1%

PORTALÁmPARAS e-40 
LÁmP. VSAP/Hm 
250W-400W-600W

REFLECTOR  
Mid AIRTECH®

ŋ 87%

OPTimiZADO cd/m2

DiFUSOR  
Cristal curvo templado 
iK 09 / iP 67 / FHS 0.1%

COSmÓPOLiS 
PGZ12: 45-60-90-140W

PORTALÁmPARAS e-27 
LÁmPARAS VSAP 50-70W 
LÁmPARAS Hm 50-70W

PORTALÁmPARAS e-40 
LÁmP. Hm 100-150-250W 
LÁmP. VSAP 100-150-250W

cd/m2    η=87% HM 100-150W

cd/klm    η=87%  HPS  400W

características principales

dimensiones (mm) reflectores y fotometrías

Diámetro (mm): Ø580

Armadura en fundición de aluminio

Fijación: suspendida

Reflector facetado de aluminio anodizado 

Cierre: Difusor de vidrio curvo 5mm o Policarbonato

Ópticas Asimétricas

Portalámparas cerámico multiposición: PGZ12, e27 y e40 

indice de contaminación lumínica FHS <0,1%

iP67 G.O / iP66 luminaria

iK 09 (Vidrio) / iK 10 (Policarbonato)

Acabado con imprimación epoxy y poliuretano alifático 
bicompenente

Color: Gris plata G2 

Peso: 16Kg (aprox.)

Clase i (opcional ii)

Norma  eN 60598/ 55015
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DiFUSOR ViDRiO 
CURVO TemPLADO
iK09

C.m. Salvi se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.  La información contenida en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual. Versión Octubre 2013

REFLECTOR  
MAX AIRTECH®

ŋ 87%

OPTimiZADO cd/m2

DiFUSOR  
Cristal curvo templado 
iK 09 / iP 67 / FHS 0.1%

PORTALÁmPARAS e-40 
LÁmP. VSAP/Hm 
250W-400W-600W

REFLECTOR  
Mid AIRTECH®

ŋ 87%

OPTimiZADO cd/m2

DiFUSOR  
Cristal curvo templado 
iK 09 / iP 67 / FHS 0.1%

COSmÓPOLiS 
PGZ12: 45-60-90-140W

PORTALÁmPARAS e-27 
LÁmPARAS VSAP 50-70W 
LÁmPARAS Hm 50-70W

PORTALÁmPARAS e-40 
LÁmP. Hm 100-150-250W 
LÁmP. VSAP 100-150-250W

cd/m2    η=87% HM 100-150W

cd/klm    η=87%  HPS  400W

características principales

dimensiones (mm) reflectores y fotometrías

Diámetro (mm): Ø580

Armadura en fundición de aluminio

Fijación: Top

Reflector facetado de aluminio anodizado 

Cierre: Difusor de vidrio curvo 5mm o Policarbonato

Ópticas Asimétricas

Portalámparas cerámico multiposición: PGZ12, e27 y e40 

indice de contaminación lumínica FHS <0,1%

iP67 G.O / iP66 luminaria

iK 09 (Vidrio) / iK 10 (Policarbonato)

Acabado con imprimación epoxy y poliuretano alifático 
bicompenente

Color: Gris plata G2 

Peso: 18Kg (aprox.)

Clase i (opcional ii)

Norma  eN 60598/ 55015

DiFUSOR 
POLiCARBONATO
iK10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex núm. 7: 

Pla d’obra 



Activitat

Demolicions i Moviments de Terres

Drenatge i Sanejament

Baixa Tensió

Telefonia

Enllumenat

Aigua potable

Gas

Pavimentació

Jardineria i Mobiliari urbà

Acabats

Inversió
Inversió acum.

PLA D'OBRA

Mesos
3

30.000,00 € 105.000,00 €

1

75.000,00 €30.000,00 €

Consideran el tipus d'obra, el volum i les unitats a realitzar, tal com s'indica al
diagrama de barres, considerem que un ternini de TRES (3) mesos és suficient
per la realització d'aquestes obres.

131.020,49 €
26.020,49 €

2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex núm. 8: 

Justificació de preus 



Vilamalla pau3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0111000 H Cap de colla 20,83000 €

A0112000 h Cap de colla 20,83000 €

A0121000 h Oficial 1a 19,67000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 19,67000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 20,02000 €

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 20,33000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 20,33000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 19,67000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 26,91000 €

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 17,32000 €

A013M000 h Ajudant muntador 17,34000 €

A013U001 h Ajudant 17,34000 €

A0140000 h Manobre 15,58000 €

A0150000 h Manobre especialista 16,47000 €

A0160000 h Peó 13,34000 €



Vilamalla pau3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €

C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 50,38000 €

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 42,31000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 72,67000 €

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 16,76000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

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

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

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 66,65000 €

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 147,68000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 41,30000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 58,54000 €

C131U063 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 159,66000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €

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

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 59,20000 €

C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 47,35000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,84000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,86000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 9,06000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 39,24000 €

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

C1501900 H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 32,21000 €

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) 84,45000 €

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 40,14000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 40,01000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 45,99000 €

C1503000 h Camió grua 44,62000 €

C1503500 H Camió grua de 5 t 27,36000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 41,71000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,90000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,68000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,43000 €

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

19,80000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,62000 €

CERTFSC u Certificat FSC fusta provinent gestió forestal sostenible 45,00000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,70000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 13,73000 €



Vilamalla pau3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

07BANC304 u Banc Neobarcino model UM304 de Fundició Ductil Benito de 1800x715x820mm. 224,00000 €

B0111000 m3 Aigua 1,19000 €

B011U000 M3 Aigua 0,46000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 15,03000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 19,68000 €

B0312400 M3 Sorra de pedrera granítica de 0 a 5 mm 27,41000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 14,67000 €

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 23,53000 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 23,65000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 16,36000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 14,60000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 15,58000 €

B03D1002 M3 Terra seleccionada, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,55000 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,33000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 94,44000 €

B051U003 T Ciment pòrtland cem I/32,5 67,46000 €

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

68,25000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 61,91000 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 75,72000 €

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

48,71000 €

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 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

55,93000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

55,05000 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 28,87000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,31000 €

B0718000 M3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 69,14000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 88,90000 €

B071U001 m3 Morter M-80 89,99000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 89,99000 €

B0A3U100 kg Clau acer 0,96000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €

B0D7U002 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,12000 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 1,81000 €

B0DF7G0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 0,85000 €

B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,18000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,47000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,19000 €

B2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat superior a
1,45 t/m3

5,66000 €



Vilamalla pau3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat 0,9
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,14000 €

B961UC04 m Pedra granítica, recta o corba, escairada i buixardada, per a vorada, de 12x30 cm 27,75000 €

B9912B20 m Peces de morter de ciment, per a escocells, de 100x25x7 cm, amb una cara arrodonida 11,90000 €

B9F1U010 M2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, sèrie 1 13,84000 €

B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, sèrie 1 9,97000 €

BD5ZU001 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 68,87000 €

BD759000 m Tub de formigó de diàmetre 40 cm 10,43000 €

BD7JE400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

16,34000 €

BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs 74,42000 €

BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària 76,74000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

113,39000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre

5,97000 €

BDK1U005 u Pericó prefabricat de 40x40x100 cm de secció interior i 12,5 cm de gruix de parets, per a
canalització de comunicacions, amb forats per a tubs

50,00000 €

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis

15,26000 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 28,87000 €

BDKZH8B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
350x350 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

13,06000 €

BDKZU010 u Marc de 40x40cm amb tapa de pas lliure 40x40 cm, de fosa dúctil, per a pericó de 40x40 cm de
secció interior

50,00000 €

BFA1L480 m Tub de PE de 200 mm de diàmetre nominal 20,01000 €

BFB1U001 u Escomesa amb tub PE fins DN 200 mm formada per collarí de presa i enllaços de connexió
necessaris

50,15000 €

BFB1U008 u Escomesa amb tub PE fins DN 32 mm formada per collarí de presa, enllaços de connexió i joc
d'aixetes

90,15000 €

BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb grau 7 de resistència al xoc,
inclòs p.p. de peces especials i accessoris

1,92000 €

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

3,46000 €

BG22RP10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

4,03000 €

BG23EA10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

5,74000 €

BG2A0005 m Canaleta de PVC de 60x20 mm, tipus CANALES 77 de UNEX o equivalent, amb part proporcional
d'accessoris i suports

3,16000 €

BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 0,34000 €

BG311900 M Cable d'alumini designació RV 0,6/1 kV 3x240+150 mm2 inclòs material auxiliar necessari 22,05000 €

BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

2,35000 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,10000 €

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,21000 €

BGW38000 u Part proporcional d´accessoris per a conductors de coure nus 0,28000 €
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BN12E320 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt

224,57000 €

BQ210001 u Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer perforada,
estructura de suport tub diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i tacs spit de fixació a
paviment, color a escollir

85,84000 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic
total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona d'aplec

28,14000 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 6,89000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,86000 €

BR472102 u Subministrament d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia o Tilia cordata, de perímetre
tronc 6/8 en pa de terra metàl·lic (PTM)

16,15000 €

BR822002 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim 6 cm, inclòs un cinturó
complert per a la subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra

3,99000 €

BR824002 u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat d'absorció d'aigua,
col·locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,29000 €
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D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 62,84000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 16,47000 = 14,82300

Subtotal: 14,82300 14,82300

Maquinària

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

Subtotal: 1,09350 1,09350

Materials

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 15,03000 = 9,76950

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

0,150      x 94,44000 = 14,16600

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

1,550      x 14,60000 = 22,63000

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,19000 = 0,21420

Subtotal: 46,77970 46,77970

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 14,82300 = 0,14823

Subtotal: 0,14823 0,14823

COST DIRECTE 62,84443

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,84443

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 73,74000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,47000 = 16,47000

Subtotal: 16,47000 16,47000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,68000 = 1,17600

Subtotal: 1,17600 1,17600

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,19000 = 0,23800

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 19,68000 = 32,07840

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

0,250      x 94,44000 = 23,61000

Subtotal: 55,92640 55,92640

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 16,47000 = 0,16470
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Subtotal: 0,16470 0,16470

COST DIRECTE 73,73710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,73710

DR62003 u Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de
plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base, tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

Rend.: 1,000 7,61000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0160000 h Peó 0,256 /R x 13,34000 = 3,41504

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,120 /R x 26,91000 = 3,22920

A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 20,83000 = 0,02083

Subtotal: 6,66507 6,66507

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,011 /R x 39,24000 = 0,43164

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,010 /R x 45,99000 = 0,45990

Subtotal: 0,89154 0,89154

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,045      x 1,19000 = 0,05355

Subtotal: 0,05355 0,05355

COST DIRECTE 7,61016

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,61016
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P-1 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 15,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,58000 = 15,58000

Subtotal: 15,58000 15,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23370

COST DIRECTE 15,81370
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,15814

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,97184

P-2 E2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 31,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 15,58000 = 11,68500

Subtotal: 11,68500 11,68500

Maquinària

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 19,80000 = 19,80000

Subtotal: 19,80000 19,80000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11685

COST DIRECTE 31,60185
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,31602

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,91787

P-3 E2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 0,14000 0,14000

COST DIRECTE 0,14000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,00140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,14140
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P-4 F2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb
camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km

Rend.: 0,733 6,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,032 /R x 56,03000 = 2,44606

C1501900 H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,090 /R x 32,21000 = 3,95484

Subtotal: 6,40090 6,40090

COST DIRECTE 6,40090
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,06401

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,46491

P-5 F2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 0,719 6,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501900 H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,117 /R x 32,21000 = 5,24140

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 86,18000 = 0,83903

Subtotal: 6,08043 6,08043

COST DIRECTE 6,08043
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,06080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,14123

P-6 F2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de
residus inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3

Rend.: 1,000 5,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de
residus inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3

1,000      x 5,66000 = 5,66000

Subtotal: 5,66000 5,66000

COST DIRECTE 5,66000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,05660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,71660

P-7 F31521N1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

Rend.: 0,956 66,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,58000 = 4,07427

Subtotal: 4,07427 4,07427

Materials

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 55,93000 = 61,52300
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Subtotal: 61,52300 61,52300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06111

COST DIRECTE 65,65838
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,65658

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,31497

P-8 F9A1201F m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

Rend.: 1,213 24,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,58000 = 0,64221

Subtotal: 0,64221 0,64221

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,64324

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,60000 = 0,87799

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 66,20000 = 2,18302

Subtotal: 4,70425 4,70425

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,19000 = 0,05950

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 16,36000 = 18,81400

Subtotal: 18,87350 18,87350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00963

COST DIRECTE 24,22959
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,24230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,47189

P-9 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 0,708 76,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 15,58000 = 26,40678

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 19,67000 = 33,33898

Subtotal: 59,74576 59,74576

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 11,004      x 0,19000 = 2,09076

B0DF7G0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,007      x 0,85000 = 0,85595

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

0,209      x 57,38000 = 11,99242

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0133      x 14,67000 = 0,19511

Subtotal: 15,13424 15,13424

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 59,74600 = 0,89619
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Subtotal: 0,89619 0,89619

COST DIRECTE 75,77619
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,75776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,53395

P-10 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 53,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,58000 = 15,58000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 19,67000 = 9,83500

Subtotal: 25,41500 25,41500

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 44,62000 = 8,92400

Subtotal: 8,92400 8,92400

Materials

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0567      x 55,93000 = 3,17123

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 15,26000 = 15,26000

Subtotal: 18,43123 18,43123

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38123

COST DIRECTE 53,15146
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,53151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,68297

P-11 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra, inclòs bastiment i tapa

Rend.: 0,546 133,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 19,67000 = 43,23077

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 15,58000 = 34,24176

Subtotal: 77,47253 77,47253

Materials

B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,000      x 1,18000 = 1,18000

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 13,997      x 0,19000 = 2,65943

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

0,407      x 48,71000 = 19,82497

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,024      x 14,67000 = 0,35208

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

1,000      x 28,87000 = 28,87000
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D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,030      x 73,73710 = 2,21211

Subtotal: 55,09859 55,09859

COST DIRECTE 132,57112
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,32571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,89683

P-12 FDKZH8B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter

Rend.: 0,639 33,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 15,58000 = 8,53365

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 19,67000 = 10,77387

Subtotal: 19,30752 19,30752

Materials

BDKZH8B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 13,06000 = 13,06000

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,030      x 28,87000 = 0,86610

Subtotal: 13,92610 13,92610

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 19,30733 = 0,28961

Subtotal: 0,28961 0,28961

COST DIRECTE 33,52323
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,33523

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,85846

P-13 FG22RG1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,020 4,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,033 /R x 20,33000 = 0,65774

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,020 /R x 17,32000 = 0,33961

Subtotal: 0,99735 0,99735

Materials

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 3,46000 = 3,52920
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Subtotal: 3,52920 3,52920

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,99733 = 0,01496

Subtotal: 0,01496 0,01496

COST DIRECTE 4,54151
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,04542

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,58693

P-14 FG23EA15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment

Rend.: 2,159 7,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,049 /R x 20,33000 = 0,46140

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,050 /R x 17,32000 = 0,40111

Subtotal: 0,86251 0,86251

Materials

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,21000 = 0,21000

BG23EA10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

1,020      x 5,74000 = 5,85480

Subtotal: 6,06480 6,06480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01294

COST DIRECTE 6,94025
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,06940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,00965

P-15 FMA9A1201F m3 Reposició de paviment de sauló, amb estesa i
piconatge del material al 95 % del PM

Rend.: 1,213 24,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,58000 = 0,64221

Subtotal: 0,64221 0,64221

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 66,20000 = 2,18302

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,60000 = 0,87799

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,64324

Subtotal: 4,70425 4,70425

Materials

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 16,36000 = 18,81400

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,19000 = 0,05950

Subtotal: 18,87350 18,87350
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00963

COST DIRECTE 24,22959
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,24230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,47189

P-16 FMAQ11ATP5 u Banc ERGO UM368 o similar de F.Dúctil Benito, de
fusta tropical envernissada i tractada amb fungicida,
de 180 cm de llargària, amb 6 llistons de 110x35 mm,
cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de
passamà, ancorat amb daus de formigó de 20x20x20
cm, i amb certificat FSC de fusta provinent de gestió
forestal sostenible.

Rend.: 0,882 304,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,290 /R x 19,67000 = 6,46746

A0140000 h Manobre 0,980 /R x 15,58000 = 17,31111

Subtotal: 23,77857 23,77857

Maquinària

CERTFSC u Certificat FSC fusta provinent gestió forestal
sostenible

1,000 /R x 45,00000 = 51,02041

Subtotal: 51,02041 51,02041

Materials

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

0,036      x 62,84443 = 2,26240

07BANC304 u Banc Neobarcino model UM304 de Fundició Ductil
Benito de 1800x715x820mm.

1,000      x 224,00000 = 224,00000

Subtotal: 226,26240 226,26240

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 23,77840 = 0,59446

Subtotal: 0,59446 0,59446

COST DIRECTE 301,65584
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 3,01656

COST EXECUCIÓ MATERIAL 304,67240

P-17 FN12E324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre
nomimal 125 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu
alt i muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,503 287,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,260 /R x 17,34000 = 37,61038

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,630 /R x 20,33000 = 22,04784

Subtotal: 59,65822 59,65822

Materials

BN12E320 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 125 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt

1,000      x 224,57000 = 224,57000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 224,57000 224,57000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 59,65800 = 0,89487

Subtotal: 0,89487 0,89487

COST DIRECTE 285,12309
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,85123

COST EXECUCIÓ MATERIAL 287,97432

P-18 FQ210100 u Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de
diàmetre 400 mm, de planxa d'acer perforada,
estructura de suport amb tub de diàmetre 40 mm,
amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al
paviment

Rend.: 0,418 100,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 15,58000 = 5,96364

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,160 /R x 19,67000 = 7,52919

Subtotal: 13,49283 13,49283

Materials

BQ210001 u Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de
diàmetre 400 mm, de planxa d'acer perforada,
estructura de suport tub diàmetre 40 mm, amb base
d'ancoratge de platina i tacs spit de fixació a
paviment, color a escollir

1,000      x 85,84000 = 85,84000

Subtotal: 85,84000 85,84000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 13,49267 = 0,20239

Subtotal: 0,20239 0,20239

COST DIRECTE 99,53522
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,99535

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,53057

P-19 G2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica
fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora
de 8 a 10 t i càrrega mecànica i manual de runes
sobre camió

Rend.: 1,000 18,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 15,58000 = 6,23200

Subtotal: 6,23200 6,23200

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2415 /R x 50,00000 = 12,07500

Subtotal: 12,07500 12,07500
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09348

COST DIRECTE 18,40048
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,18400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,58448

P-20 G219U035 m2 Demolició de paviment de qualsevol tipus, amb un
gruix de 20 cm de cota mitja, inclós part proporcional
de tall de disc en serra, incloses càrrega i transport a
l'abocador

Rend.: 17,618 4,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,47000 = 0,93484

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,83000 = 0,23646

Subtotal: 1,17130 1,17130

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 41,01000 = 0,46555

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

0,150 /R x 16,76000 = 0,14269

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

0,100 /R x 66,65000 = 0,37831

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 42,31000 = 2,40152

Subtotal: 3,38807 3,38807

COST DIRECTE 4,55937
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,04559

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,60496

P-21 G221U115 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 126,577 4,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,330 /R x 20,83000 = 0,05431

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,47000 = 0,13012

Subtotal: 0,18443 0,18443

Maquinària

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 84,45000 = 2,00155

C131U063 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 0,500 /R x 159,66000 = 0,63068

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

1,000 /R x 72,67000 = 0,57412

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

1,000 /R x 147,68000 = 1,16672

Subtotal: 4,37307 4,37307
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COST DIRECTE 4,55750
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,04558

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,60308

P-22 G222U105 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 22,956 11,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,47000 = 0,71746

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 20,83000 = 0,45369

Subtotal: 1,17115 1,17115

Maquinària

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

0,600 /R x 72,67000 = 1,89937

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

1,000 /R x 58,54000 = 2,55010

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,500 /R x 50,23000 = 5,47025

Subtotal: 9,91972 9,91972

COST DIRECTE 11,09087
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,11091

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,20178

P-23 G228U011 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments
amb material seleccionat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 19,689 7,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0111000 H Cap de colla 0,250 /R x 20,83000 = 0,26449

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 16,47000 = 1,00381

Subtotal: 1,26830 1,26830

Maquinària

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,100 /R x 40,14000 = 0,20387

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,86000 = 0,65316

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

0,500 /R x 58,54000 = 1,48662

Subtotal: 2,34365 2,34365

Materials

B011U000 M3 Aigua 0,050      x 0,46000 = 0,02300

B03D1002 M3 Terra seleccionada, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

1,050      x 3,55000 = 3,72750

Subtotal: 3,75050 3,75050
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COST DIRECTE 7,36245
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,07362

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,43607

P-24 G228U022 m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 51,641 7,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,302 /R x 20,83000 = 0,12182

A0150000 h Manobre especialista 1,999 /R x 16,47000 = 0,63755

Subtotal: 0,75937 0,75937

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,202 /R x 40,01000 = 0,15650

C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 1,002 /R x 47,35000 = 0,91874

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,002 /R x 12,86000 = 0,24952

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

1,002 /R x 58,54000 = 1,13586

Subtotal: 2,46062 2,46062

Materials

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

1,200      x 3,33000 = 3,99600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,19000 = 0,05950

Subtotal: 4,05550 4,05550

COST DIRECTE 7,27549
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,07275

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,34824

P-25 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.: 13,134 33,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,83000 = 0,39649

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,47000 = 1,25400

Subtotal: 1,65049 1,65049

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 40,01000 = 0,60926

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

0,500 /R x 41,30000 = 1,57226

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 9,06000 = 0,68981

Subtotal: 2,87133 2,87133

Materials

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 1,200      x 23,53000 = 28,23600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,19000 = 0,05950
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Subtotal: 28,29550 28,29550

COST DIRECTE 32,81732
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,32817

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,14549

P-26 G2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de
residus inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3

Rend.: 1,000 5,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de
residus inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3

1,000      x 5,66000 = 5,66000

Subtotal: 5,66000 5,66000

COST DIRECTE 5,66000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,05660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,71660

P-27 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 71,131 21,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 20,83000 = 0,14642

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,47000 = 0,23154

Subtotal: 0,37796 0,37796

Maquinària

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,84000 = 0,86938

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 45,99000 = 0,32328

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 59,20000 = 0,83227

Subtotal: 2,02493 2,02493

Materials

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 15,58000 = 18,69600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,19000 = 0,05950

Subtotal: 18,75550 18,75550

COST DIRECTE 21,15839
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,21158

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,36997

P-28 G9610004 m Vorada de 12x30 cm, de pedra granítica escairada i
buixardada, recta i corba, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

Rend.: 23,075 46,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,67000 = 3,40975

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,83000 = 0,90271

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 15,58000 = 4,05114
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Subtotal: 8,36360 8,36360

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,70000 = 0,29036

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

0,249 /R x 41,30000 = 0,44566

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,90000 = 0,08234

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,249 /R x 50,23000 = 0,54203

Subtotal: 1,36039 1,36039

Materials

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

0,062      x 68,25000 = 4,23150

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,47000 = 0,14700

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,63000 = 0,05260

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,42000 = 0,84000

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,019      x 88,90000 = 1,68910

B961UC04 m Pedra granítica, recta o corba, escairada i
buixardada, per a vorada, de 12x30 cm

1,050      x 27,75000 = 29,13750

Subtotal: 36,09770 36,09770

COST DIRECTE 45,82169
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,45822

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,27991

P-29 G9916445 u Escocell de 93x93 cm i 25 cm de fondària, amb 4
peces de morter de ciment de 100x25x7 cm, amb una
cara arrodonida, rejuntades amb morter de ciment
blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió

Rend.: 1,000 72,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,470 /R x 15,58000 = 7,32260

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,470 /R x 19,67000 = 9,24490

Subtotal: 16,56750 16,56750

Materials

B9912B20 m Peces de morter de ciment, per a escocells, de
100x25x7 cm, amb una cara arrodonida

4,080      x 11,90000 = 48,55200

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 33,31000 = 0,06995

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,110      x 55,05000 = 6,05550

Subtotal: 54,67745 54,67745
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24851

COST DIRECTE 71,49346
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,71493

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,20840

P-30 G9F12323 m2 Paviment de llambordins prefabricats tipus Julià o
similar, de 12x18de formigó de 8 cm de gruix, de
forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió
de 20 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients

Rend.: 11,402 51,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,67000 = 6,90054

A0140000 h Manobre 7,000 /R x 15,58000 = 9,56499

A0111000 H Cap de colla 1,000 /R x 20,83000 = 1,82687

Subtotal: 18,29240 18,29240

Maquinària

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

0,250 /R x 41,30000 = 0,90554

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 9,06000 = 0,79460

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,250 /R x 12,86000 = 0,28197

C1503500 H Camió grua de 5 t 0,300 /R x 27,36000 = 0,71987

Subtotal: 2,70198 2,70198

Materials

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

0,200      x 68,25000 = 13,65000

B0718000 M3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 69,14000 = 2,07420

B9F1U010 M2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

1,020      x 13,84000 = 14,11680

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,004      x 23,65000 = 0,09460

Subtotal: 29,93560 29,93560

COST DIRECTE 50,92998
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,50930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,43928

P-31 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb
formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub
de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t
de càrrega de ruptura, segons plànols. Inclòs tub de
desguàs de polietilé de 200 mm. de diàmetre per a
connexió a xarxa

Rend.: 0,872 293,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,250 /R x 16,47000 = 23,60952

A0121000 h Oficial 1a 2,500 /R x 19,67000 = 56,39335

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,83000 = 5,97190
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Subtotal: 85,97477 85,97477

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,250 /R x 13,73000 = 19,68177

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,500 /R x 1,90000 = 5,44725

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,313 /R x 41,71000 = 14,97159

Subtotal: 40,10061 40,10061

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,400      x 0,42000 = 1,84800

B0A3U100 kg Clau acer 0,350      x 0,96000 = 0,33600

B0D7U002 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

2,200      x 1,12000 = 2,46400

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 61,91000 = 65,00550

BFA1L480 m Tub de PE de 200 mm de diàmetre nominal 1,200      x 20,01000 = 24,01200

BD5ZU001 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

1,000      x 68,87000 = 68,87000

B071U001 m3 Morter M-80 0,020      x 89,99000 = 1,79980

Subtotal: 164,33530 164,33530

COST DIRECTE 290,41068
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,90411

COST EXECUCIÓ MATERIAL 293,31479

P-32 GD759375 m Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat
interiorment amb morter de ciment 1:6, solera de 15
cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 49,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 15,58000 = 9,34800

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 19,67000 = 11,80200

Subtotal: 21,15000 21,15000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,093 /R x 50,00000 = 4,65000

Subtotal: 4,65000 4,65000

Materials

BD759000 m Tub de formigó de diàmetre 40 cm 1,050      x 10,43000 = 10,95150

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

0,2057      x 57,38000 = 11,80307

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0021      x 73,73710 = 0,15485

Subtotal: 22,90942 22,90942
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31725

COST DIRECTE 49,02667
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,49027

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,51694

P-33 GD7JE425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 55,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 20,33000 = 20,33000

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 17,34000 = 17,34000

Subtotal: 37,67000 37,67000

Materials

BD7JE400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma
UNE-EN 13244-2

1,020      x 16,34000 = 16,66680

Subtotal: 16,66680 16,66680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56505

COST DIRECTE 54,90185
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,54902

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,45087

P-34 GDB1U077 u Connexions a xarxa existent de sanejament o aigües
pluvials, inclós totes les feines, totalment acabat i
provat

Rend.: 0,377 300,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 15,58000 = 82,65252

A0111000 H Cap de colla 0,200 /R x 20,83000 = 11,05040

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,67000 = 52,17507

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,34000 = 45,99469

Subtotal: 191,87268 191,87268

Materials

B051U003 T Ciment pòrtland cem I/32,5 0,004      x 67,46000 = 0,26984

BFB1U008 u Escomesa amb tub PE fins DN 32 mm formada per
collarí de presa, enllaços de connexió i joc d'aixetes

1,000      x 90,15000 = 90,15000

B0312400 M3 Sorra de pedrera granítica de 0 a 5 mm 0,550      x 27,41000 = 15,07550

Subtotal: 105,49534 105,49534

COST DIRECTE 297,36802
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,97368

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,34170
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P-35 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

Rend.: 0,680 529,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,47000 = 48,44118

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,67000 = 57,85294

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,83000 = 7,65809

Subtotal: 113,95221 113,95221

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 13,73000 = 20,19118

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,90000 = 2,79412

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 15,33456

Subtotal: 38,31986 38,31986

Materials

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

1,160      x 68,25000 = 79,17000

B071UC01 m3 Morter M-80 0,050      x 89,99000 = 4,49950

BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i
100 cm d'alçària, amb forats per a tubs

1,000      x 74,42000 = 74,42000

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

4,000      x 5,97000 = 23,88000

BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de
100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

1,000      x 76,74000 = 76,74000

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

1,000      x 113,39000 = 113,39000

Subtotal: 372,09950 372,09950

COST DIRECTE 524,37157
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 5,24372

COST EXECUCIÓ MATERIAL 529,61529

P-36 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2
tub rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rebliment
amb material seleccionat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 58,512 28,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 20,83000 = 0,10680

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,67000 = 0,33617

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 15,58000 = 0,53254

Subtotal: 0,97551 0,97551

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,90000 = 0,03247
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C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 41,30000 = 0,35292

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,300 /R x 50,23000 = 0,25754

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 13,73000 = 0,11733

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 0,500 /R x 9,06000 = 0,07742

Subtotal: 0,83768 0,83768

Materials

B03D1002 M3 Terra seleccionada, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

1,050      x 3,55000 = 3,72750

BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de
gruix, amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p. de
peces especials i accessoris

2,040      x 1,92000 = 3,91680

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

0,270      x 68,25000 = 18,42750

Subtotal: 26,07180 26,07180

COST DIRECTE 27,88499
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,27885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,16384

P-37 GDK2ARQM u Arqueta tipus M per a canalització de serveis de
dimensions segons planols, amb parets de 8 cm de
gruix i solera de 6 cm de gruix de formigó HM20 amb
col.locació de marc i tapa, inclòs excavació, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 0,856 222,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,34000 = 20,25701

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,67000 = 22,97897

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,58000 = 18,20093

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,83000 = 6,08353

Subtotal: 67,52044 67,52044

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,150 /R x 50,23000 = 8,80199

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,250 /R x 13,73000 = 4,00993

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

0,200 /R x 41,30000 = 9,64953

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,500 /R x 1,90000 = 1,10981

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

0,100 /R x 50,38000 = 5,88551

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,225 /R x 41,71000 = 10,96349

Subtotal: 40,42026 40,42026

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,710      x 2,63000 = 1,86730

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 4,000      x 1,47000 = 5,88000

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

1,220      x 75,72000 = 92,37840

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 4,500      x 1,81000 = 8,14500
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 10,000      x 0,42000 = 4,20000

Subtotal: 112,47070 112,47070

COST DIRECTE 220,41140
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,20411

COST EXECUCIÓ MATERIAL 222,61551

P-38 GDK3U010 u Pericó prefabricat de formigó de 40x40x100 cm de
secció interior i 12,5 cm de gruix de parets, per a
canalització de comunicacions, amb marc i tapa de
fosa dúctil, inclòs l'excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocado,
segons plànols

Rend.: 0,750 253,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,34000 = 23,12000

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,83000 = 6,94333

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,67000 = 26,22667

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,58000 = 20,77333

Subtotal: 77,06333 77,06333

Maquinària

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

0,200 /R x 41,30000 = 11,01333

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 27,80667

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

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

0,100 /R x 50,38000 = 6,71733

Subtotal: 55,58333 55,58333

Materials

BDK1U005 u Pericó prefabricat de 40x40x100 cm de secció interior
i 12,5 cm de gruix de parets, per a canalització de
comunicacions, amb forats per a tubs

1,000      x 50,00000 = 50,00000

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

0,265      x 68,25000 = 18,08625

BDKZU010 u Marc de 40x40cm amb tapa de pas lliure 40x40 cm,
de fosa dúctil, per a pericó de 40x40 cm de secció
interior

1,000      x 50,00000 = 50,00000

Subtotal: 118,08625 118,08625

COST DIRECTE 250,73291
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,50733

COST EXECUCIÓ MATERIAL 253,24024

P-39 GFB1ESCA u Formació d'escomesa d'aigua amb tub PE fins DN 32
mm formada per collarí de presa, enllaços de
connexió i joc d'aixetes. Inclou reposició i obra de
paleteria necessària

Rend.: 0,386 295,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0111000 H Cap de colla 0,200 /R x 20,83000 = 10,79275
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A0140000 h Manobre 2,000 /R x 15,58000 = 80,72539

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,67000 = 50,95855

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,34000 = 44,92228

Subtotal: 187,39897 187,39897

Materials

B0312400 M3 Sorra de pedrera granítica de 0 a 5 mm 0,550      x 27,41000 = 15,07550

B051U003 T Ciment pòrtland cem I/32,5 0,004      x 67,46000 = 0,26984

BFB1U008 u Escomesa amb tub PE fins DN 32 mm formada per
collarí de presa, enllaços de connexió i joc d'aixetes

1,000      x 90,15000 = 90,15000

Subtotal: 105,49534 105,49534

COST DIRECTE 292,89431
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,92894

COST EXECUCIÓ MATERIAL 295,82325

P-40 GFB1ESCG u Obra civil per a formació d'escomesa de gas Rend.: 1,850 146,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0111000 H Cap de colla 0,200 /R x 20,83000 = 2,25189

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,67000 = 10,63243

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,34000 = 9,37297

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 15,58000 = 16,84324

Subtotal: 39,10053 39,10053

Materials

BFB1U008 u Escomesa amb tub PE fins DN 32 mm formada per
collarí de presa, enllaços de connexió i joc d'aixetes

1,000      x 90,15000 = 90,15000

B0312400 M3 Sorra de pedrera granítica de 0 a 5 mm 0,550      x 27,41000 = 15,07550

B051U003 T Ciment pòrtland cem I/32,5 0,004      x 67,46000 = 0,26984

Subtotal: 105,49534 105,49534

COST DIRECTE 144,59587
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,44596

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,04183

P-41 GFB1ESCS u Formació i/o reposició d'escomesa de sanejament,
totalment acabada i provada, desde façana de la
casa fins a la canonada d'aigues residuals amb tub
de 200 mm de PE. Inclós excavació de rasa,
rebliment amb el material de la propìa excavació i
reposicío de paviments. Inclós recobriment del tub
amb formigó inclòs colzes en cas necessari.

Rend.: 0,548 199,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0111000 H Cap de colla 0,200 /R x 20,83000 = 7,60219

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,67000 = 35,89416

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,34000 = 31,64234

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 15,58000 = 56,86131

Subtotal: 132,00000 132,00000

Materials
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B0312400 M3 Sorra de pedrera granítica de 0 a 5 mm 0,550      x 27,41000 = 15,07550

B051U003 T Ciment pòrtland cem I/32,5 0,004      x 67,46000 = 0,26984

BFB1U001 u Escomesa amb tub PE fins DN 200 mm formada per
collarí de presa i enllaços de connexió necessaris

1,000      x 50,15000 = 50,15000

Subtotal: 65,49534 65,49534

COST DIRECTE 197,49534
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,97495

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,47029

P-42 GG22RP1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada, canaleta de PVC i cinta senyalitzadora.

Rend.: 0,897 10,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,042 /R x 19,67000 = 0,92100

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,042 /R x 20,33000 = 0,95191

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,020 /R x 17,32000 = 0,38618

Subtotal: 2,25909 2,25909

Materials

BG22RP10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,050      x 4,03000 = 4,23150

BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 1,020      x 0,34000 = 0,34680

BG2A0005 m Canaleta de PVC de 60x20 mm, tipus CANALES 77
de UNEX o equivalent, amb part proporcional
d'accessoris i suports

1,020      x 3,16000 = 3,22320

Subtotal: 7,80150 7,80150

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,25933 = 0,03389

Subtotal: 0,03389 0,03389

COST DIRECTE 10,09448
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,10094

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,19542

P-43 GG311701 m Subministrament i estesa de linia elèctrica de BT amb
cable d'alumini RV 0,6/1 kV 3x240 + 150 mm2

Rend.: 9,780 26,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0111000 H Cap de colla 0,100 /R x 20,83000 = 0,21299

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,67000 = 2,01125

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,34000 = 1,77301

Subtotal: 3,99725 3,99725

Materials

BG311900 M Cable d'alumini designació RV 0,6/1 kV 3x240+150
mm2 inclòs material auxiliar necessari

1,000      x 22,05000 = 22,05000
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Subtotal: 22,05000 22,05000

COST DIRECTE 26,04725
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,26047

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,30772

P-44 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

Rend.: 16,965 4,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,104 /R x 20,83000 = 0,12769

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,67000 = 1,15945

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,34000 = 1,02210

Subtotal: 2,30924 2,30924

Materials

BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

1,000      x 2,35000 = 2,35000

Subtotal: 2,35000 2,35000

COST DIRECTE 4,65924
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,04659

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,70583

P-45 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari

Rend.: 0,799 7,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 19,67000 = 2,46183

A013U001 h Ajudant 0,150 /R x 17,34000 = 3,25532

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 20,83000 = 0,26070

Subtotal: 5,97785 5,97785

Materials

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,000      x 1,10000 = 1,10000

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

0,448      x 0,28000 = 0,12544

Subtotal: 1,22544 1,22544

COST DIRECTE 7,20329
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,07203

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,27532
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P-46 GMA9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats tipus Julià o
similar, de 12x18de formigó de 8 cm de gruix, de
forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió
de 15 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients

Rend.: 9,659 48,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,83000 = 2,15654

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,67000 = 8,14577

A0140000 h Manobre 7,000 /R x 15,58000 = 11,29102

Subtotal: 21,59333 21,59333

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,300 /R x 41,71000 = 1,29548

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 9,06000 = 0,93799

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,250 /R x 12,86000 = 0,33285

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

0,250 /R x 41,30000 = 1,06895

Subtotal: 3,63527 3,63527

Materials

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,004      x 23,65000 = 0,09460

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

0,150      x 68,25000 = 10,23750

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 88,90000 = 2,66700

B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

1,020      x 9,97000 = 10,16940

Subtotal: 23,16850 23,16850

COST DIRECTE 48,39710
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,48397

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,88107

P-47 GMADK2A6F4 u Reposició d'escomesa amb connexió en TET amb 2
tubs de PE corrugat doble capa de 160 mm de
diàmetre exterior i col·locacio de cinta senyalitzadora
i proteccio de sorra

Rend.: 0,786 87,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,250 /R x 15,58000 = 24,77735

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,250 /R x 19,67000 = 31,28181

Subtotal: 56,05916 56,05916

Materials

B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,000      x 1,18000 = 1,18000

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 8,000      x 0,19000 = 1,52000

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

0,570      x 48,71000 = 27,76470

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,027      x 14,67000 = 0,39609
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Subtotal: 30,86079 30,86079

COST DIRECTE 86,91995
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,86920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,78915

P-48 GR61U502 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis
australis, Fraxinus angustifolia o Tilia cordata, de
perímetre tronc 6/8 en pa de terra metàl·lic (PTM), en
clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor
i protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Rend.: 1,000 29,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,130      x 0,86000 = 0,11180

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,020      x 6,89000 = 0,13780

DR62003 u Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de
plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,  regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

1,000      x 7,61016 = 7,61016

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

0,004      x 28,14000 = 0,11256

BR824002 u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000      x 1,29000 = 1,29000

BR472102 u Subministrament d'arbre tipus Celtis australis,
Fraxinus angustifolia o Tilia cordata, de perímetre
tronc 6/8 en pa de terra metàl·lic (PTM)

1,000      x 16,15000 = 16,15000

BR822002 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2
m d'alçària i Ø mínim 6 cm, inclòs un cinturó complert
per a la subjecció (cinturó + passador +civella),
posada en obra

1,000      x 3,99000 = 3,99000

Subtotal: 29,40232 29,40232

COST DIRECTE 29,40232
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,29402

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,69634

P-49 K2148212 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 203,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 16,47000 = 24,70500

A0140000 h Manobre 8,000 /R x 15,58000 = 124,64000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 149,34500 149,34500

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 3,000 /R x 16,58000 = 49,74000

Subtotal: 49,74000 49,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,24018

COST DIRECTE 201,32518
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,01325

COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,33843

P-50 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15
cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,072 10,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 15,58000 = 4,36007

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 16,47000 = 4,60914

Subtotal: 8,96921 8,96921

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,300 /R x 3,62000 = 1,01306

Subtotal: 1,01306 1,01306

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13454

COST DIRECTE 10,11681
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,10117

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,21798

P-51 K21A3A1A u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta
de grans dimensions , de 20 m2 com a màxim, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 129,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 15,58000 = 62,32000

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,000 /R x 20,02000 = 20,02000

Subtotal: 82,34000 82,34000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 44,62000 = 44,62000

Subtotal: 44,62000 44,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,23510

COST DIRECTE 128,19510
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,28195

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,47705
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PARTIDES D'OBRA

P-52 PPALU004 Ut. Cata per a localització de serveis, inclós reposició de
paviment i totes les feines adients

Rend.: 1,000 101,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-53 XPA10022 ut Connexió a xarxa existent. Inclou totes les peces
especials.

Rend.: 1,000 300,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

4215ANNA m2 Desmuntatge de coberta de fibrociment Rend.: 1,000 20,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

XMAPA11025 Ut Subministrament i instal·lació de punt de llum format
per lluminaria tipus NAUTA de la casa SALVI o
similar amb bombeta de 70W Vsap i braç tipus ARCO
de la casa SALVIL o similar de 65cm de llargada.
Inclou totes les feines necessàries per al seu
muntatge i posta en marxa.

Rend.: 1,000 852,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

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

Rend.: 1,000 1.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA10001 PA Partida alçada a justificar per a obres d'escomeses
de serveis

Rend.: 1,000 1.563,24 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA11001 Ut Reconexió de punt de llum existent. Rend.: 1,000 18,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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1. MEMÒRIA 

1.1 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. 

 

1.2 CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 

1.2.1 Obra 

Aquest estudi és el corresponent a les obres del “Projecte d’urbanització del PAU 3 de 

Vilamalla” 

 

1.2.2 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. 

 

1.2.3 Pressupost  

El pressupost d'execució material de l'obra és de 130.020,49 €. 

 

1.2.4 Termini d’execució 

El termini d’execució previst per la realització de les obres és de TRES (3) mesos. 
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1.2.5 Personal previst 

Segons les diferents fases de l'obra s'estima que la màxima concurrència de treballadors 

serà de 8 persones. 

 

1.2.6 Unitats constructives que composen l'obra 

Les principals unitats constructives que composen l'obra són les següents: 

- Enderroc d’edificació 

- Moviment de terres  

- Instal·lacions (xarxa sanejament, xarxa de drenatge, xarxa d’abstament d’aigua, 

xarax elèctrica, xarxa enllumenat exterior, xarxa de gas i xarxa telefònica) 

- Pavimentació 

1.3 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. 

 

1.3.1 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. 
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-  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. 

-  Per efecte mecànic del vent. 

-  Per tempestes amb aparell elèctric. 

-  Rigors climàtics. 

 

1.3.2 Treballs que impliquen riscos especials 

Durant l’execució de les obres no es preveu la realització de treballs que impliquin riscos 

especials. 

 

1.4 PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 

1.4.1 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. 
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1.4.2 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. 

 

1.4.3 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. 

 

1.4.4 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. 
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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. 

 

1.5 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. 

 

1.6 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) 
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- 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).  

- 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) 
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- 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 

- 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) 
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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
Article 1.- RELACIONS ENTRE L'ADMINISTRACIÓ I EL CONTRACTISTA. 
 
1.1.- DIRECCIÓ. 
 
El facultatiu de l'Administració, Director de l'obra, tindrà per aquesta obra, i referent a les 
seves relacions amb el contractista, les funcions següents: 
 
-- Fer que les obres s'executin ajustades al Projecte aprovat o modificacions degudament 
autoritzades i en el termini fixat en el Contracte i terminis parcials fixats posteriorment, 
exigint al Contractista l'acompliment de totes les condicions contractuals. 
 
-- Definir aquelles prescripcions tècniques que aquest Plec deixi a la seva decisió. 
 
-- Resoldre totes les qüestions tècniques que apareguin en quant a: interpretació dels 
Plànols o d'aquest Plec de Condicions; característiques dels materials; forma d'execució 
d'unitats d'obra; amidaments i abonament, etc., sempre que no es modifiquin les 
condicions del Contracte. 
 
-- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres, que impedeixin el normal 
acompliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitant, quan s'escaigui, les 
propostes corresponents. 
 
-- Obtenir dels Organismes interessats els permisos necessaris per a l'execució de les 
obres i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds afectades per les 
mateixes. 
 
-- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d'urgència o gravetat, la 
direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs, posant el Contractista 
el personal i material de l'obra a la seva disposició. 
 
-- Acreditar al Contractista les obres realitzades conforme al que disposa el Contracte i 
legislació vigent. 
 
-- Participar en la comprovació del replanteig, proves de les estructures, recepcions 
provisionals i definitives, així com redactar les propostes de modificació del Projecte, si 
s'escau, i redactar la Liquidació de les obres. Tot això conforme a les normes legals 
vigents. 
   
El director de l'obra podrà comptar amb col·laboradors a les seves ordres que integraran 
la "Direcció de l'obra". Aquests col·laboradors també podran assumir les funcions que en 
ells delegui el Director de l'obra. 
 
1.2.- CONTRACTISTA. 
 
El contractista designarà el seu "Delegat d'obra", que representarà al Contractista i serà 
l'únic interlocutor davant la Direcció d'obra. 
En relació a “l'Oficina d'Obra", "Llibre d'ordres" i "Llibre d'incidències de l'obra", regirà el 
que queda redactat a les clàusules 7, 8 i 9 del referit "Plec de Clàusules Administratives 
Generals". 
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El Contractista restarà obligat a dedicar a les obres el personal tècnic compromès a la 
licitació. El personal del Contractista col·laborarà amb el Director i la Direcció pel normal 
acompliment de les funcions. 
 
El Director pot prohibir la participació en l'obra del personal del Contractista que 
incompleixi les instruccions donades per la Direcció, li falti al respecte o caigui en 
omissions que pertorbin el normal funcionament de les obres. 
 
Article 2.- OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS I ECONÒMIQUES DEL                       
CONTRACTISTA. 
 
2.1.- ACOMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS. 
 
El Contractista complirà els requisits vigents, l'emmagatzematge i utilització d'explosius, 
carburants, prevenció d'incendis, etc., i s'ajustarà al Codi de Circulació, Reglament 
electrotècnic de baixa tensió i d'altres disposicions vigents que siguin aplicables als 
treballs que directa o indirectament siguin necessaris per a l'acompliment del Contracte. 
 
2.2.- INDEMNITZACIONS A COMPTE DEL CONTRACTISTA. 
                           
El Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, 
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista 
prendrà les mesures necessàries per evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits 
d'aigua, així com del medi ambient, per efecte de combustibles, olis, lligants, fums, etc. 
essent responsable dels danys o perjudicis causats a l'efecte. 
 
El contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i reposar al seu termini, les 
servituds afectades, essent de compte del Contractista els treballs necessaris a tal efecte. 
 
2.3.- DESPESES A COMPTE DEL CONTRACTISTA. 
 
Sempre que no es digui explícitament el contrari en el Capítol II d'aquest Plec o en el 
Contracte, les següents despeses seran a càrrec del Contractista: 
 
-- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
 
-- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 
instal·lacions, eines etc. 
 
-- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 
 
-- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions pel subministrament 
d'aigua i energia elèctrica per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes i imports 
de connexió de servei, comptadors, etc. 
 
-- Despeses de protecció d'aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament. 
 
-- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, despeses 
d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, llits i abocadors. 
 
-- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de despulles, neteja general de 
l'obra i zones limítrofes afectades per les obres, etc. 
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-- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució de les obres, a 
excepció dels corresponents a Expropiacions i Serveis Afectats. 
 
Article 3.- DOCUMENTS DEL PROJECTE. 
 
3.1.- DOCUMENTS DE QUÈ CONSTA EL PROJECTE. 
 
Aquest projecte consta dels següents documents: 
 
-- Document núm. 1: Memòria i Annexos. 
-- Document núm. 2: Plànols. 
-- Document núm. 3: Plec de Condicions Facultatives. 
-- Document núm. 4: Pressupost. 
 
El contingut d'aquests documents s'haurà detallat a la memòria. 
 
S'entén per documents contractuals aquells que queden incorporats al contracte i són 
d'obligat acompliment, menys les modificacions degudament autoritzades. Aquests 
documents, en el cas de licitació sota pressupost són: Plànols, Plec de Condicions, 
Quadre de Preus núm. 1, Quadre de preus núm. 2 i Pressupost total. 
 
Si la licitació fos sota preus unitaris, es fixarien en el "Plec de Condicions Econòmiques 
Administratives" els documents que tindrien caràcter de contractuals. 
 
La resta dels documents o dades del Projecte són documents informatius i estan 
constituïts per la memòria amb tots els seus annexes, els Amidaments i els Pressupostos 
Parcials. 
 
Aquests documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de 
l'Administració, no responsabilitzant-se però, de la certesa de les dades que es 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se només un complement d'informació 
que el contractista haurà d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
3.2.- DOCUMENTS APLICABLES AL CONTRACTE. 
 
Constitueixen la base del Contracte només els documents contractuals definits en 
l'apartat anterior, per això, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions 
de Contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius (com per 
exemple, preus base de personal, maquinària i materials, fixació de pedreres, préstecs o 
abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de la explanació, 
justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades quedin reflectides en algun 
document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els 
documents informatius del Projecte . 
 
3.3.- CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRADES EN ELS DOCUMENTS. 
 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars 
contingudes en el Capítol II d'aquest Plec de Condicions, preval el que està prescrit en 
les darreres. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions 
Tècniques Generals contingudes en el Capítol I d'aquest Plec. 
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El que s'esmenta en el Plec de Condicions s'haurà omès en els Plànols o viceversa, 
haurà d'ésser executat com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que a 
judici del Director, quedin suficientment definides  les unitats d'obra corresponents i 
aquestes tinguin preu en el contracte. 
 
Article 4.- TREBALLS PREPARATORIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 
4.1.- COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG. 
 
Una vegada adjudicades definitivament les obres, es procedirà a la comprovació del 
replanteig general fet prèviament a la licitació  i es confeccionarà l'acta corresponent. 
 
En l'esmentada Acta hi figurarà a més del que s'ha exposat en les disposicions 
esmentades, les contradiccions, omissions o errades compreses en els documents 
contractuals del Projecte. 
 
El replanteig general inclourà, com a mínim, l'eix principal i els eixos de les obres de 
fàbrica, així com els punts de referència  en planta o en alçat necessaris pel replanteig de 
detall. El Contractista es responsabilitzarà de la conservació dels punts de replanteig que 
es fixin en el terreny. 
 
4.2.- PROGRAMA DE TREBALLS. 
 
En el termini de 10 dies hàbils (10 dies) a partir de la comprovació del replanteig, 
l'Adjudicatari presentarà el Programa de Treballs de les obres, ajustant-se al que sobre el 
particular especifiqui el Director de l' obra. 
 
Quan del Programa de Treballs es dedueixi la necessitat de modificar qualsevol condició 
contractual, l'esmentat Programa haurà d'ésser redactat contradictòriament per 
l'Adjudicatari i el Director de l'obra, acompanyant la corresponent proposta de modificació 
per la seva tramitació reglamentària. 
 
El Contractista està obligat a complir els terminis parcials que la Direcció fixi a la vista del 
Programa de Treballs. En cas d'incompliment dels terminis, per causes imputables al 
Contractista, regirà el redactat de l'Article sisè del Decret 461/1971 de l'11 de març. 
 
4.3.- COMENÇAMENT DE LES OBRES. 
 
Una vegada aprovat el Programa de Treball pel Director de l'obra, donarà ordre d'iniciació 
de les obres. A partir d'aquesta data es contarà el termini d'execució establert en el 
contracte. 
 
Quan se n'estigui mancat, les obres començaran als deu dies hàbils (10), comptats a 
partir de la data de la comprovació del replanteig. 
 
Article 5.- DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES. 
 
5.1.- REPLANTEIG DE DETALL. 
 
El contractista realitzarà tots els replanteigs que siguin necessaris per a la correcta 
execució de les obres, els quals han d'ésser aprovats per la Direcció. També haurà de 
materialitzar sobre el terreny tots els punts de treball que la Direcció consideri necessaris 
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per l'exacte acabat en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i 
mà d'obra necessaris per aquests treballs, aniran a càrrec del Contractista. 
5.2.- INSTAL·LACIÓ I EQUIPS DE MAQUINÀRIA. 
 
Les despeses corresponents a instal·lació i equips de maquinària, es consideren incloses 
en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades 
separadament llevat expressa indicació en contrari del Capítol II d'aquest Plec.  
 
5.3.- MATERIALS. 
 
Els materials hauran d'observar- se les següents prescripcions: 
 
Si les procedències dels materials fossin fixades en els documents contractuals, el 
Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament aquestes procedències, llevat de la expressa 
autorització del Director de l'obra.  
 
Encara que la procedència dels materials no estigui concretada en els documents 
contractuals, el Contractista haurà de tenir en compte, llevat motiu justificat, les 
recomanacions que al respecte assenyalin els documents informatius del Projecte i les 
observacions del Director de l'obra. 
 
Si, pel no compliment de les prescripcions d'aquest Plec, es rebutgen materials 
procedents de l'explanació, préstecs o pedreres, que figurin com utilitzables només en els 
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. 
 
En el cas de que el Contractista prefereixi extreure els materials de llocs diferents dels 
reflectits a l'Annex corresponent del Projecte, es requerirà que els materials que 
s'obtinguin siguin de la mateixa o superior qualitat que els procedents dels préstecs 
previstos i que expressament ho autoritzi la Direcció d'obra. 
 
El Contractista obtindrà al seu càrrec l'autorització per a la utilització dels préstecs i seran 
al seu càrrec 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 d'utilitzar, aportant mostres i les dades 
necessàries tant pel que fa referència a la qualitat com a la quantitat. En cap cas podran 
ésser aplegats i utilitzats en obra materials la procedència dels quals no hagi estat 
aprovada pel Director. 
 
Si el Contractista hagués obtingut de terrenys que pertanyen a l'Administració, materials 
en quantitat superior a la requerida per a l'acompliment del seu contracte, l'Administració 
podrà possessionar-se dels excessos inclòs els subproductes sense cap mena 
d'abonament. 
 
5.4.- ASSAIGS. 
 
El tipus i número d'assaigs a realitzar serà el fixat en aquest Plec per a cada tipus de 
material i per a cada unitat d'obra. La Direcció podrà introduir nous assaigs o modificar el 
tipus i quantitat dels previstos. 
 
Si la norma d'assaig no hi és especificada, aquest s'ajustarà a les normes que fixi la 
Direcció, dins d'alguna de les següents: Normes d'assaig del Laboratori del Transport i 
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Mecànica del Sòl; Normes UNE; Normes aprovades i recomanades per la Direcció 
General de Carreteres i Camins Veïnals o qualsevol altre norma d'Organismes tècnics 
competents, nacionals o estrangers. 
5.5.- APLECS. 
 
El Contractista no podrà aplegar materials en la plataforma de la carretera, si aquesta es 
troba oberta al trànsit, ni en les zones marginals que puguin afectar al trànsit o als 
desguassos. Serà a compte del Contractista la localització de zones d'aplec o 
emmagatzematge i les despeses originades per la seva utilització i la seva posterior 
neteja fins a deixar-les en el seu aspecte original.  
Els materials s'aplegaran de manera que no pateixin detriment de la seva qualitat, cosa 
que haurà de ser comprovada en el moment de la seva utilització, essent rebutjats els 
que en aquest moment no acompleixin les prescripcions establertes. 
 
5.6.- TREBALLS NOCTURNS. 
 
Els treballs nocturns hauran d'ésser autoritzats per la Direcció per a cada unitat d'obra, 
havent el Contractista d'instal·lar els equips d'il·luminació necessaris que han d'ésser 
aprovats per la Direcció i mantenir-los en perfecte estat de funcionament. 
 
5.7.- OBRES DEFECTUOSES. 
 
S'estarà al que disposen les clàusules 43 i 44 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals". 
 
5.8.- CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES. 
 
Durant les diverses etapes de la construcció, les obres en tot moment es mantindran en 
perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i d'altres desguassos es mantindran de 
manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents ni danys per excessos 
d'humitat en l'explanació, havent de realitzar el Contractista al seu càrrec, les obres 
provisionals que s'estimin necessàries a aquest fi o modificant l'ordre dels treballs per 
evitar aquests danys. Si per incompliment del que s'ha prescrit es produeix inundació de 
les excavacions, no s'abonaran els esgotaments o neteges i excavacions suplementàries 
necessàries. 
Si existeix el risc de gelades, es suspendran els treballs o es prendran les mesures 
necessàries de protecció. 
 
5.9.- ABOCADORS. 
 
Llevat manifestació expressa en contrari del Capítol II d'aquest Plec, la localització 
d'abocadors, així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a compte del 
Contractista. 
 
Ni la major distància dels abocadors en relació amb la hipòtesi feta en la justificació del 
preu unitari, que s'inclou en els annexes a la Memòria, ni l'omissió en dita justificació, de 
l'operació de transport a abocador, seran motiu suficient per al·legar modificació del preu 
unitari que apareix en el quadre de preus o al·legar que la unitat d'obra corresponent no 
inclou l'esmentada operació de transport a abocador, sempre que en els documents 
contractuals es fixi que la dita unitat inclou el transport a abocador. 
 
Si en els amidaments i d'altres documents informatius del Projecte es suposa que el 
material obtingut de l'excavació de l'explanació, fonaments o rases han d'utilitzar-se per a 
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terraplè, rebliments, etc. i la Direcció d'obra rebutja l'esmentat material per no complir les 
condicions d'aquest Plec, el Contractista haurà de transportar el material a abocador 
sense dret a cap abonament complementari en la corresponent unitat d'excavació. 
 
5.10.- DESVIAMENTS PROVISIONALS I CAMINS D'OBRA. 
 
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins i 
accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres amb el trànsit general i 
amb els accessos dels limítrofs, d'acord amb el que es defineix en el Projecte o les 
instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les 
citades obres provisionals, acompliran totes les prescripcions d'aquest Plec, com si es 
tractés d'obres definitives . 
 
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el capítol II es digui expressament el 
contrari, amb càrrec a les partides a preu fet que amb aquesta finalitat hi figurin en el 
Pressupost. Si en el Pressupost no hi figura la partida alçada esmentada, les despeses 
ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de serveis es 
consideraran incloses als preus del Contracte, i en cap moment podran ésser objecte de 
reclamació. 
 
Si aquests desviaments no foren estrictament necessaris per a la normal execució de les 
obres, a entendre de la Direcció, essent, per tant, conveniència del Contractista per 
facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament. 
 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, tal com accessos, rampes, ponts 
provisionals, etc., necessaris per la circulació interior de l'obra o per transport de materials 
a l'obra o per accessos i circulació del personal de l'Administració i visites d'obra. No 
obstant això, 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, anirà a compte 
del Contractista. 
 
Article 6.- SENYALITZACIÓ I TRÀNSIT DURANT LES OBRES. 
 
La senyalització de les obres, accessos i zones limítrofs que el Contractista haurà 
d'instal·lar complirà el Codi de Circulació vigent, les Normes de Senyalització de 
carreteres i d'obres, especialment l'Ordre Ministerial de 14 de març de 1960, la normativa 
de seguretat i salut i les ordres que amb aquesta finalitat dicti la Direcció. Aquesta 
senyalització haurà de mantenir-se en perfectes condicions de conservació mentre duri la 
seva funció. 
 
El ritme dels treballs haurà d'adaptar-se a les exigències del trànsit general, apreciats per 
la Direcció. La regulació i en el seu cas, desviament del trànsit general afectat per les 
obres es farà d'acord amb les instruccions que sobre el particular dicti la Direcció. El 
Contractista instal·larà tantes tanques, senyals, marques vials i balises reflexives i encara 
lluminoses, com consideri necessàries la Direcció. També instal·larà llums i lluminària si 
la Direcció ho considera adient. 
 
Si fos necessari l'aturament alternatiu del trànsit, haurà d'obtenir prèviament l'autorització 
expressa de la Direcció, qui fixarà els dies i hores en que aquest atur podrà efectuar-se, 
aplicant-se els mitjans que donin al trànsit la major seguretat i fluïdesa compatibles amb 
els treballs de l'obra. 
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Els treballs de senyalització i regularització del trànsit durant les obres, vénen regulats per 
l'estudi de Seguretat i Salut i seran d'abonament amb càrrec al pressupost de l'esmentat 
estudi. 
 
Els accidents o danys que es produeixin, imputables a les obres o a la seva senyalització, 
seran responsabilitat del Contractista, sense que la prèvia aprovació per l'Administració 
de la senyalització i les mesures preses, eximeixi al Contractista d'aquesta 
responsabilitat. 
 
Article 7.- UNITATS D'OBRA NO INCLOSES EN AQUEST PLEC. 
 
Es defineixen com unitats d'obra no incloses en el present Plec de Condicions, aquelles 
unitats que per la seva difícil determinació o per haver-se introduït modificacions en l'obra 
no hi són incloses explícitament en cap dels Capítols del present Plec. 
 
Els materials seran de reconeguda qualitat; s'exigiran els oportuns assaigs sobre els 
mateixos i hauran d'ésser aprovats per la Direcció. Les unitats d'obra s'executaran 
d'acord amb allò sancionat pel costum com regles de bona construcció i amb les 
instruccions de la Direcció. 
 
Per a fixar els  nous  preus  unitaris  s'estarà  a  allò  que  estableix la Llei de contractes 
amb les Administracions Públiques. 
 
Article 8.- AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES. 
 
8.1.- AMIDAMENT. 
 
La manera de realitzar l'amidament i les unitats de mesura a utilitzar seran les definides 
en el present Capítol I, per a cada unitat d'obra, aplicant, quan no es prevegi unitat o es 
prevegin vàries, la que fixi el Capítol II o la que es dedueixi dels Quadres de Preus i, quan 
se n'estigui mancat, la que fixi la Direcció d'obra. Totes les mesures de longitud, 
superfície o volum, així com els pesos, es faran en el sistema mètric decimal, llevat 
prescripció en contra. 
 
Quan la unitat de mesura aplicada faci necessari pesar materials directament, el 
Contractista haurà d'instal·lar o disposar de bàscula; l'ubicació i tipus de la mateixa 
hauran d'ésser aprovats per la Direcció. L'esmentada Direcció contrastarà la bàscula 
tantes vegades com ho consideri oportú. 
 
Els amidaments no es podran convertir de pes a volum o viceversa, llevat que s'autoritzi 
expressament en el present Plec. D'estar autoritzada la conversió, el factor de 
transformació es fixarà per la Direcció a les envistes dels resultats del laboratori o dels 
assaigs realitzats en obra. No es tindran en compte a aquests efectes , els factors que 
s'esmenten en la Justificació de Preus o en els Amidaments del Projecte. 
 
Els excessos que resultin al mesurar l'obra realment executada, en relació amb l'obra 
projectada, no seran d'abonament si aquests excessos són evitables; la Direcció fins i tot 
podrà exigir que es corregeixin les obres per a que responguin exactament a les 
dimensions, pendents, etc., fixades als Plànols. 
 
Encara que, a entendre de la Direcció, aquests excessos siguin inevitables, no seran 
d'abonament si els mateixos formen part dels treballs auxiliars necessaris per a l'execució 
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de la unitat ni tampoc si els esmentats excessos són inclosos en el preu de la unitat 
corresponent o finalment, si hi figura explícitament en "L'amidament i abonament " de la 
unitat corresponent que no seran d'abonament tal excessos. 
 
Quan els excessos inevitables no hi siguin en alguns dels supòsits del paràgraf anterior, 
seran d'abonament al Contractista als preus unitaris aplicats a la resta de la unitat. 
Si l'obra realment executada té dimensions inferiors a l'obra projectada ( és a dir, si els 
amidaments reals són inferiors als amidaments segons els plànols del Projecte o 
modificacions autoritzades), sigui per ordre de la Direcció o per errada d'execució, 
l'amidament per abonament serà l'amidament real de l'obra executada, fins i tot en el cas 
en que les prescripcions del present Plec fixin per a aquesta unitat que el seu amidament 
es deduirà dels Plànols del Projecte. 
 
8.2.- PREU UNITARI. 
 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm.1 serà el que s'aplicarà 
als Amidaments per obtenir l'import d'execució de cada unitat d'obra. 
 
Els preus unitaris que hi figuren en el Quadre de Preus núm.1 inclouen sempre, llevat 
prescripció expressa en contra d'un document contractual, i encara que no hi figurin en la 
descomposició del Quadre de Preus núm.2 ni en la Justificació de Preus, els següents 
conceptes: subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, 
aplec, manipulació i ús de tots els materials utilitzats en l'execució de la corresponent 
unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, eines, 
instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normal o incidentalment 
necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm.2 és 
d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes; el Contractista no pot reclamar cap 
modificació dels preus en lletra del Quadre núm.1 per les unitats totalment executades, 
per errors o omissions en la descomposició que hi figura en el Quadre de Preus núm.2. 
En l'encapçalament d'ambdós Quadres de Preus ja hi diu una advertència sobre això. 
 
Encara que en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex de la 
Memòria, s'utilitzin hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals 
i ma d'obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus 
d'operacions necessaris per completar la unitat d'obra; dosificació, quantitat de materials, 
proporció de diversos components o diversos preus auxiliars, etc.), aquests extrems no 
podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari; car els 
extrems s'han fixat a l'únic objecte de justificar l'import del preu unitari i hi són en un 
document merament informatiu (veure Article 3 del present Plec). 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar de cada unitat 
d'obra, que figura en els corresponents Articles del present Plec no és exhaustiva, sinó 
merament 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 executar 
en la seva totalitat la unitat d'obra, formen part de la unitat i conseqüentment es 
consideraran inclosos en el corresponent preu unitari. 
 
8.3.- PARTIDES ALÇADES. 
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Les partides que hi figurin com "d'abonament íntegre" en les Prescripcions Tècniques 
Particulars, en els Quadres de Preus o en els pressupostos parcials o generals, 
s'abonaran íntegrament al Contractista una vegada executats els treballs. 
Les partides alçades "a justificar" s'abonaran amb preus unitaris explicitats al Quadre de 
preus núm. 1, si és que n'hi figuren en el Pressupost. 
 
8.4.- RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS. 
 
S'estarà al que estableix la Llei de contractes amb les Administracions Públiques. 
Article 9.- TERMINI DE GARANTIA. 
 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat d'ençà la data de Recepció, 
llevat que en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 
 
L'esmentat termini serà extensiu a totes les obres executades sota el mateix contracte.   
 
Article 10.- CONSERVACIÓ DE L'OBRA. 
 
10.1.- DEFINICIÓ. 
 
Es defineix com conservació de l'obra, els treballs de neteja, acabat, entreteniment i 
reparació, així com tants d'altres treballs que siguin necessaris per  mantenir  les obres en 
perfecte estat de funcionament. La dita conservació s'estén a totes les obres executades 
sota el mateix Contracte.  
 
10.2.- CONSERVACIÓ DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 
El Contractista queda obligat a conservar durant l'execució de les obres i fins a la seva 
recepció, totes les obres que integren el Projecte o modificacions autoritzades, així com 
les carreteres i servituds afectades, desviaments provisionals, senyalitzacions existents i 
senyalitzacions d'obra i elements auxiliars, mantenint-los en bones condicions de vialitat. 
 
Els treballs de conservació durant l'execució de les obres no seran d'abonament, llevat 
que expressament es prescriveixi el contrari en el Capítol II del present Plec. 
 
10.3.- CONSERVACIÓ DURANT EL TERMINI DE GARANTIA. 
 
El Contractista queda obligat a la conservació de l'obra durant el termini de garantia i fins 
a la seva recepció definitiva, havent de realitzar tants treballs com siguin necessaris per  
mantenir  totes les obres en perfecte estat de conservació.  
 
La conservació durant el termini de garantia i fins a la recepció definitiva de l'obra, 
s'abonarà al Contractista amb càrrec a la partida alçada que al respecte hi figuri en el 
Pressupost del Projecte. Si no hi figurés una partida alçada a l'efecte en el Pressupost, 
s'entendrà que els treballs de conservació no són d'abonament directe per considerar-se 
prorratejat el seu import en els preus unitaris, però en cap cas el Contractista quedarà 
exonerat de l'obligació de dur a terme els esmentats treballs de conservació.  
 
10.4.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS. 
 
Els treballs de conservació no obstaculitzaran l'ús públic o servei de l'obra, ni de les 
carreteres o servituds limítrofes, i, de no produir afectació, hauran d'ésser prèviament 
autoritzats per la Direcció d'obra i disposar de la deguda senyalització. 
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Article 11.- DISPOSICIONS APLICABLES. 
 
A més de les disposicions esmentades explícitament en l'articulat del present Plec, seran 
d'aplicació les següents disposicions: 
 
-- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
-- Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. El text d’aquesta Llei 
incorpora les modificacions que estableix el Reglament (CE) núm. 1422/2007 de la 
Comissió, de 4 de desembre, pel qual es modifiquen les directives 2004/17/CE i 
2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell en allò referent als llindars d’aplicació, a 
partir de l’1 de gener de 2008, en els procediments d’adjudicació de contractes. 
 
-- Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
 
-- Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Contractació de l’Estat. 
 
-- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, 
aprovat per Decret 3854/1970, de 31 de desembre. 
 
-- Plec de Condicions Tècniques Administratives que s'estableixen per a la contractació 
d'aquestes obres. 
 
-- Instrucció per a la recepció de ciments RC-97, Reial Decret 776/97 aprovat per ordre 
ministerial de 30/05/97. 
 
-- Plec general de condicions per la recepció de guixos i escaioles en les obres de 
construcció, aprovat per Ordre de la Presidència del Govern de 31 de maig de 1985 
(B.O.E. de 10/06/85). 
 
-- Instrucció de formigó estructural EHE per al projecte i l'execució d'obres de formigó en 
massa o armat, aprovada per Ordre de 11 de desembre de 1998 (B.O.E. núm. 11, de 13 
de gener de 1999). 
 
-- Instrucció relativa a les accions a considerar en el projecte de ponts de carreteres, 
aprovada per Ordre de 12 de febrer del 1998 (B.O.E. de 4 de març). 
 
-- Instrucció H.A. 61 per a estructures de formigó armat i instrucció E.M. 62 per a 
estructures d'acer, de l'Institut Eduard Torroja de la Construcció i del Ciment, en aquells 
punts no especificats en el present Plec o en les Instruccions Oficials. 
 
-- Normes UNE declarades d'acompliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol 
del 1967 i 11 de maig del 1971. 
 
-- Normes UNE esmentades en els documents contractuals i complementàriament la 
resta de les normes UNE, Normes NLT del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl 
José Luis Escario, Normes DIN, ASTM i demés normes vigents en altres països, sempre 
que s'esmentin en un document contractual. 
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-- Nou Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 2413/1973, de 20 
de setembre. 
 
-- Codi de la circulació vigent. 
 
-- Disposicions en vigor sobre "Seguridad y Salud". 
 
-- Reglament de Contractació de les Corporacions Locals aprovat per Decret de 9 de 
gener del 1953. 
 
-- Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de 
Novembre. 
-- Reglament Electrotècnic d'Estacions Transformadores del 23.2.1949. Seran també 
vigents, i es tindran en compte especialment, totes les Normes vigents de les 
Companyies de Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Telèfons i Gas). 
 
-- Reglament de 29/10/1920 de Policia i conservació de Carreteres. 
 
-- "Document de Idoneïtat Tècnica número 26", per les canonades de P.V.C., del Institut 
Eduardo Torroja. 
 
-- Decret 2/1964 de 4 de Febrer, Decret 461/1971 d'11 de març i disposicions posteriors 
referides a la revisió de preus. 
 
-- Disposicions en vigor referides a les taxes de laboratori. 
 
-- Control de qualitat de l’edificació, segons Decret 375/88 del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques d’1 de desembre. 
 
-- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
M.O.P.U., Juliol de 1.976. 
 
-- Condicions preceptives a les obres d'abastament d'aigües, Decret 17.5.1.940. 
 
-- Plec General de Condicions per a la fabricació , transport i  muntatge de canonades de 
formigó de l'Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 
 
-- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura de 1960. 
 
-- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua del 
MOPU (28 de juliol de 1.974). 
 
-- N.T.E. Normes Tecnològiques de l'edificació. 
 
-- LLei 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
 
-- Codi Tècnic de l’Edificació: RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 
 
-- Instrucció 8.1-IC Señalización vertical i Norma 8.2-IC sobre marques vials  
 
-- Normes M.V. i "Instruccions Enllumenat Urbà" 1.965 M.O.P.U. Ordenances Municipals. 
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-- Decret 135/95 del Parlament de Catalunya, de 24 de març, sobre promoció de 
l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 
 
-- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals (ROAS). 
 
-- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals, i els reglaments i 
altres normes que la desenvolupen. 

 

-- LLEI 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, 
Modificada per llei 1/1999 de 30 de març i 13/2001 de 13 de juliol, Llei 4/2004, d’1 de juliol 
reguladora del procés d’adequació de les activitats amb incidència ambiental a la Llei 
3/1998, i el seu Reglament General aprovat pel Decret 136/1999, de 18 de maig, 
modificat pel Decret 143/2003, de 10 de juny, així com la legislació que, en matèria 
d’estudi, avaluació i declaració de l’impacte ambiental sigui d’aplicació. 

-- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal. Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999. 

 
-- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i Règim Local de Catalunya. 

 

-- Llei 32/2006, de 18 d0octubre, reguladora de subcontractació al Sector de la 
Construcció. Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006. 

 

-- Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública. 

 

-- 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 completi les esmentades disposicions 
i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a 
la data del Contracte. En cas de contradicció o simple complement de diverses normes es 
tindran en compte, en tot moment, les condicions més restrictives.                       
 
 
Article 12è.- UNITATS D'OBRA CIVIL 
 
12.000 .- MATERIALS BÀSICS 
 
Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les Obres, seran de 
primera qualitat i acompliran les especificacions, que s'exigeixen als materials del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (Juliol 
1976) i de Instruccions, Normes i Reglaments de la legislació vigent, esmentades a 
l'article 1.16 del present Plec. 
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12.300.- DESBROSSADA DEL TERRENY 
 
Definició i execució 
 
Es defineix com l'operació d'extreure i enretirar de les zones designades tots els arbres, 
calcinals, plantes, matolls, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre tipus de 
material indesitjable a judici del Director de les obres. La seva execució consisteix en la 
remoció i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. 
 
La seva execució acomplirà en tot moment allò especificat en l'article 300 "Desbroce del 
terreno" del P.G.3. 
 
Mesurament i abonament 
 
L'esbrossada del terreny es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2.) realment 
executats, mesurats sobre el terreny. 
 
12.303.- DEMOLICIONS 
 
Definició 
 
Es defineix com demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que 
obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer, per a donar 
per finalitzada l'execució de l'obra. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- Enderrocament o excavació de materials. 
- Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o  definitiu. 
 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el 
que ens ocupa, inclouen la resta dels documents del Projecte. 
 
Execució de les obres 
 
L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes 
operacions s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes 
condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb 
el que ordeni el Facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements 
que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la forma de transport 
d'aquells. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm.1. 
 
El preu corresponent inclou, la càrrega sobre camions i el transport a l'abocador o lloc 
d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva 
execució. 
 
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, 
consideri de possible utilització o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el Director 
Facultatiu de l'Obra. 
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Reposició de les obres enderrocades 
 
S'entén per reposicions, les reconstruccions d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari 
enderrocar per a l'execució de les obres, i s'han de realitzar de tal forma que, les 
esmentades fàbriques han de quedar en les mateixes condicions que abans de començar 
les obres. 
 
Les característiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el 
mateix grau de qualitat i textura. 
 
La demolició s'abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus núm.1. Les 
reposicions s'abonaran als preus del Quadre de Preus núm.1, com si es tractés d'obres 
de nova construcció. 
 
12.320.- EXCAVACIÓ DE L'EXPLANACIÓ I PRÉSTECS 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte i amb les dades 
obtingudes del replanteig general de les Obres, els Plànols de detall i les ordres de la 
Direcció de les Obres. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran 
per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a endegar la 
col·locació de la sub-base granular, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si 
l'esplanada no acompleix 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 definitiu per a totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu únic per a 
qualsevol tipus de terreny.  
 
Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol 
causa, s'executaran els treballs d'acord amb les indicacions del Director de les obres, i es 
consideraran inclosos en els preus d'excavació. 
 
Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. 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 sent motiu de sobrepreu el possible increment de 
distància de transport. El Director de les Obres podrà autoritzar l'abocat de materials a 
determinades zones baixes de les parcel·les, assumint el Contractista l'obligació 
d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense reclamar compensació econòmica 
de cap tipus. 
    
El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar la cota de la carretera projectada.    
 
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. 
 
No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que 
prèviament s'hagin fixat en aquest Projecte. 
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Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic 
d'excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal i com es trobi 
on s'hagi d'excavar. 
 
S'entén per volum de terraplè, o replè, el que correspon a aquestes obres, després 
d'executades i consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 
 
Advertència sobre els preus de les excavacions 
 
A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma 
d'execució de les excavacions, haurà de tenir-se en compte el següent: 
 
El Contractista, en executar les excavacions, s'atindrà sempre als plànols i instruccions 
del Facultatiu. En cas que l'excavació a executar no fos suficientment definida, sol·licitarà 
l'aclaració necessària abans de procedir a la seva execució. Per tant, no seran 
d'abonament els despreniments ni els augments de seccions no previstos al Projecte o 
fixats pel Director Facultatiu. 
 
Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor 
volum d'excavació que el que hauria de resultar de tots els plànols, o de les prescripcions 
fixades, sols es considerarà d'abonament el volum realment executat. 
 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, fins i tot 
resultants dels despreniments, s'hauran de reomplir amb el mateix tipus de material, 
sense que el Contractista rebi per això, cap quantitat addicional. 
 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista 
s'atendrà al que decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de 
valoració del Pressupost, figuri als Pressupostos Parcials del Projecte. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més a més de les operacions i 
despeses ja indicades, tots els auxiliars i complementaris com són: 
Instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, 
subministrament d'aigües, ventilació, utilització de qualsevulla classe de maquinària amb 
totes llurs despeses i amortitzacions, etc., així com els entrebancs produïts per les 
filtracions o per qualsevol altre motiu. 
 
12.322.- EXCAVACIÓ DE RASES, POUS O FONAMENTS 
 
La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per a 
obrir les rases i pous necessaris per a fonaments, drenatges o per col·locació de 
col·lectors i altres serveis. 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions del P.G.3, i els plànols del 
Projecte amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els plànols de 
detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a 
qualsevol tipus de terreny. 
 
Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per 
qualsevulla causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris, per a esgotar les aigües. 
El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d'excavació. 
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El preu de les excavacions comprèn també les entibacions que siguin necessàries i el 
transport de les terres a l'abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres 
podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobreexcavacions per a evitar les 
operacions d'apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte 
d'abonament. A tal efecte es consideraran sobreamples d'excavació els superiors a 
cinquanta centímetres (50 cm.), o els produïts per talussos d'excavació més atalusats que 
l'u horitzontal per quatre vertical (1H/4V). 
 
L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m3) excavats d'acord amb 
l’amidament teòric dels plànols del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els 
materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i 
esbrossada de tota la vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar 
l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el 
transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; indemnitzacions a 
qui calgui, i arranjament de les àrees afectades, incloent el replè que sigui necessari. 
 
Quan durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, amb independència de 
que aquests s'hagin contemplat o no al Projecte, els treballs s'executaran  amb mitjans 
manuals, per a no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el 
calçat o penjat en bones condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, 
instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o amb qualsevol altre servei, que sigui precís 
descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquest conceptes. 
 
El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens 
(apartat  12.330). El Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris 
i reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de 
sobrepreu. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, 
s'obtindran els materials necessaris de préstecs, no sent d'abonament els treballs 
d'excavació i transport dels esmentats materials de préstecs. 
 
12.330.- TERRAPLENS I REBLERTS  DE RASES 
 
Consisteix en l'estesa i compactació de materials, procedents d'excavacions o préstecs. 
Els materials per a formar terraplens acompliran les especificacions del P.G.3. 
 
L'equip necessari per a efectuar la seva compactació  serà aprovat  per l'encarregat  
Facultatiu, en  funció de les característiques del material a compactar segons el tipus 
d'obra, i del gruix de les tongades. 
 
El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a 
les superfícies, efectuant els treballs necessaris de refí i compactació. 
 
A continuació s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït 
per a 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, i 
si no ho fossin s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-los convenientment amb els 
mitjans adequats per a tal fi. 
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No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent 
acompleixi les condicions exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa per 
l'encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat 
excessiva, no s'estendrà la següent. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3.) realment executat i compactat al seu 
perfil definitiu, mesurat per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
El material a utilitzar serà en algun cas, provenint de l'excavació de l'obra; en aquest cas 
el preu de replè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i 
anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, 
càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de  préstec 
corresponent. 
 
Els terraplens, considerats al P.G.3. com a replens localitzats (art.332) o pedraplens 
(art.331), s'executaran d'acord amb el P.G.3. però es mesuraran i abonaran com les 
unitats de terraplè. 
 
Replens amb sòls seleccionats de préstecs  
 
Quan sigui necessari  obtenir els  materials de préstecs, el preu del terraplè o del replè 
inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevulla distància, 
estesa, humectació, compactació, anivellació i la resta d'operacions necessàries per a 
deixar totalment acabada la unitat del terraplè o replè de rases.  
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències 
que siguin necessaris i abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a 
l'aprovació del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat 
dels sòls és suficient. 
 
12.3400.- ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOLTA 
 
Definició i execució 
 
Aquesta unitat consisteix en l’extensió per abocament d’un conjunt de pedres 
relativament grans procedent d’excavació en roca sobre un talús preparat, format per una 
capa compacte ben graduada i amb un mínim de forats. Complirà l’article 658 del Pliego 
dePrescripciones Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 
 
Mesurament i abonament: 
 
L’escullera de pedra solta s’abonarà per metres cúbics (m3) realment col·locats a l’obra, 
mesurats sobre plànol d’obra executada. 
 
12.410.- TRONETES I POUS DE REGISTRE 
 
Definició 
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Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites, que completen el 
sistema de drenatge longitudinal o transversal, o les conduccions de serveis. Seran de 
formigó, construïts "in situ", prefabricats o d'obra de fàbrica. 
 
Materials 
 
Per a llur construcció s'utilitzaran formigons tipus HM-20 en cas no armar-se o formigons 
tipus HA-25 en cas d'armar-se, llevat indicació en contra als Plànols.  
 
Execució de les Obres 
 
L'excavació i posterior replè de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes obres, 
s'executarà segons el que es prescriu a l'article del present Plec. Un cop efectuada 
l'excavació, es procedirà a construir o col·locar les peces prefabricades, amb la situació i 
dimensions definides als plànols, tenint cura especialment, en l'acompliment de les cotes 
definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà 
amb morter MH-450. 
 
Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat indicació en contra, 
es col·locaran de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies 
adjacents. 
 
Mesurament i abonament 
 
Les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (Ut.) realment 
executades, en la ben entesa que els pous de registre s'abonaran mitjançant l'únic preu 
definit d'unitat de pou de registre. No podrà ser objecte d'abonament independent 
l'execució d'alguns pous d'alçades superiors a les normals, ja que el preu s'ha deduït de 
l'alçada mitja de pous. 
 
12.411.- EMBORNALS I BUNERES 
 
Definició 
Es defineix com embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement 
vertical, per on es recull l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de 
fàbrica o, en general de qualsevol construcció. 
 
Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement 
horitzontal, generalment. 
 
Els embornals seran sifònics si son per una xarxa de drenatge unitari i no sifònics si son 
per xarxa separativa. 
  
Mesurament i abonament 
 
Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (Ut.) realment construïdes. En aquesta 
unitat es considerarà inclosa la troneta, o pou de caiguda d'aigües, la reixeta i tapa, així 
com l'excavació i replè, llevat prescripció en contra. 
 
També estarà inclosa al preu la conducció per comunicar l'embornal amb el pou de 
registre més pròxim. 
   
12.414.- CANONADES DE PVC 
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Definició 
 
Es defineixen com a canonades de PVC les formades per tubs prefabricats de Polivinil de 
Clorur (PVC). S'utilitzen per a la conducció d'aigües sense pressió o per a allotjar cables 
o conduccions de diferents serveis. 
 
S'exclouen en aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per a captació d'aigües 
subterrànies. També s'exclouen els utilitzats a les canonades a pressió. 
 
Materials 
 
La canonada haurà d'estar d'acord amb les premisses del projecte de norma europea 
CEN-TC155 WI-009 i complir les normes UNE 53.332 i UNE 53.114. 
 
Característiques Físiques i Mecàniques: 
 
 Densitat a 23º C > 950 kg/m3 
 
 Comportament a la calor realitzat segons la Norma UNE-53.112 a 150º < 5% 
 
 Resistència a la tracció > 20 MPa 
 
 Resistència a la pressió interna a 20º C: ha de resistir com a mínim 1 hora a MPa 
 
 Resistència química a fluïds segons Norma UNE-53.389 
 
 Resistència al xoc segons el mètode descrit al projecte de norma Europea 
 CEN TC/155 WI 009. 
 
Execució de les obres 
 
L'execució de les obres inclou les operacions següents: 
 
-  Subministrament del tub. 
-  Preparació de l'assentament. 
- Col·locació i unió dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb d'altres 
elements o canonades. 
 
Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada, un cop executada, es 
revestirà amb formigó tipus HM-15, o el que  determini  el  Director  de  les Obres  a fi  
que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues importants. 
 
La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, 
anivellació, compactació etc.) i en l'execució d'un llit de sorra o material anàleg, per a 
l'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera de 
formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera, queda inclosa en aquesta 
operació d'assentament. 
 
Un cop preparat l'esmentat assentament, o executada la solera de formigó, es procedirà a 
la col·locació dels tubs en sentit ascendent, tenint cura de la seva perfecta alineació i 
pendent. 
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Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els que presentin defectes. La col·locació 
s'efectuarà amb els mitjans adequats, per tal d'evitar damnatges als tubs per cops, deguts 
a una subjecció dolenta, etc. 
 
Les unions entre tubs es realitzaran amb embocadures termoconformades a les que s'hi 
allotjarà una junta elàstica. L'estanqueïtat d'aquesta unió ha de complir amb els 
exigències de la norma UNE-53.332. 
 
Si està previst el recobriment amb formigó, es procurarà l'immobilitzat dels tubs durant 
aquesta operació. El formigó no contindrà àrids superiors a tres centímetres (0'03 m.). 
 
La Direcció podrà exigir assaigs d'estanqueïtat de qualsevol secció o de la totalitat de la 
canonada, tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien 
defectes d'estanqueïtat, el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu 
càrrec, les seccions defectuoses. 
 
El cost de les proves serà a compte del Contractista, amb càrrec a les despeses d'assaig. 
 
L'ample del fons de la rasa fins el nivell de coronació ha de ser el menor compatible amb 
una bona compactació del replè. Com a mínim serà igual al diàmetre exterior del tub més 
cinquanta centímetres. 
 
La canonada s'ha de recolzar sobre un llit nivellat, amb un gruix mínim de 10 cm., format 
per material de mida màxima no superior a vint milímetres i compactat fins a assolir una 
densitat Proctor normal del 95%. 
 
Un cop col·locada la canonada, es procedeix al replè simultani a ambdós costats del tub 
amb el mateix material que l'emprat al llit que s'anirà compactant per capes de 15 cm. fins 
arribar a la coronació del tub. El grau de compactació serà el mateix que el del llit. Es 
vigilarà especialment que no quedin espais sense omplir sota el tub. 
 
Posteriorment es procedirà al replè de la rasa fins a una alçada de 30 cm. per sobre de la 
coronació del tub amb el mateix material emprat en les fases anteriors i compactant als 
laterals del tub deixant sense compactar la zona central. 
 
A partir d'aquest nivell es prosseguirà reomplint per capes successives compactades 
d'alçada no superior a vint centímetres amb el material que es fixi en funció de l'obra 
situada per sobre la canonada. 
 
Mesurament i abonament 
 
Les canonades de PVC es mesuraran pels metres (ml.) de longitud de llur generatriu 
inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a tronetes, registres, etc. 
A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i 
diàmetre del tub. 
 
L'import resultant inclou el subministrament dels tubs, l'execució de juntes, les peces 
especials i els entroncaments amb tronetes o altres canonades. 
 
El material d'assentament o solera de formigó, fins als ronyons, queda inclòs al preu 
unitari. Quan el preu unitari així ho indiqui el recobriment sencer dels tubs de formigó, 
d'executar-se, no és d'abonament independent. 
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Els pous de recollida d’aigües o les aletes de desguàs de les obres de fàbrica realitzades 
amb canonades de PVC s’abonaran a part, segons allò indicat al Quadre de Preus núm. 
1. 
 
12.500.- SUB-BASE GRANULAR 
 
Condicions generals 
 
S'acomplirà en tot moment les especificacions del PG3 (article 500). 
 
Els materials a utilitzar a les  sub-bases granulars seran àrids o procedents del picament i 
trituració de pedra de pedrera o grava natural, sorres, escòries, sòls seleccionats o 
materials locals exempts d'argila, marga o altres matèries estranyes. 
 
La corba granulomètrica del material estarà compresa entre els límits fixats pel fus S2 de 
l'article 500 del P.G.3. 
 
Abans  de  col·locar la  sub-base  granular es  comprovarà, amb especial atenció, la 
qualitat dels treballs de refí i compactació de l'esplanada, i s'executaran els assaigs 
necessaris. 
 
Els percentatges d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes, i es 
comprovaran els pendents transversals de la plataforma.  
 
El gruix de la tongada estarà comprés entre 10 i 15 centímetres, llevat que el Director de 
les Obres ho autoritzi expressament un gruix major, vist l'equip de compactació el resultat 
en un tram de prova. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, mesurats 
sobre els plànols del Projecte. 
 
El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, 
càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar 
completament acabada la unitat. 
 
12.501.- BASE GRANULAR 
 
S'acompliran, en tot moment, les especificacions del P.G.3 (article 501). 
 
Abans de col·locar la capa de base granular es comprovarà, amb especial atenció, la 
qualitat dels treballs de refí i compactació de la capa de sub-base, i s'executaran els 
assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de sub-base 
seran els correctes, i es comprovaran els pendents transversals. 
 
La corba granulomètrica del material que s'usi estarà compresa dins els límits fixats pel 
fus Z2 de l'esmentat article. 
 
En el cas d'emprar base d'origen granítica es comprovarà el grau de friabilitat del àrid, 
mitjançant assaig CBR o similar i en tot moment l'índex CBR serà > 80. 
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La densitat a exigir  a una capa de base granular compactada serà el cent per cent 
(100%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig pròctor modificat. 
 
El gruix de  la  tongada  estarà  comprès  entre  el  10 i  15 centímetres, llevat  que  el  
Director de les Obres autoritzi expressament un gruix major vist l'equip de compactació i 
el resultat en un tram de prova. 
 
Mesurament i abonament 
 
L'amidament i abonament es farà per metres cúbics (m3) excavats, amidats en els perfils 
del terreny. 
 
12.560.- ENLLOSATS 
 
Definició 
 
Es defineixen com enllosats els paviments executats amb lloses o llambordins, bé siguin 
artificials o de pedra natural. 
 
Materials  
 
Lloses: 
 
Les lloses es defineixen com aquelles pedres treballades en forma de paralelepípeda, de 
base rectangular, per la seva utilització com a paviments. 
 
Hauran de complir les següents condicions: 
 - Ser homogenis, de gra fi i uniforme, de textura compacta. 
 - No han de tenir esquerdes, pels, coqueres, nòduls, zones meteoritzades i restes 
orgàniques. En resultarà un so clar en colpejar-los amb un martell. 
 - Tenir adherència amb els morters. 
 
La forma i dimensions de les lloses seran les assenyalades en els Plànols. La cara 
superior serà plana, i les vores no estaran trencades ni desgastades; tindran unes mides 
de  (45 a 60 cm) de llarg, i de nou a onze centímetre (40 a 45 cm) d’ample. El través serà 
de catorze a setze centímetres (14 a 16 cm). La cara inferior mesurarà la cinc sisena part 
(5/6) de les homologades per la superior; les cares laterals estaran treballades de manera 
que les juntes produïdes en executar el paviment no siguin superiors a vuit mil·límetres (8 
mm.) d’ample. Els angles de fractura no presentaran arestes vives. 
 
La qualitat haurà de ser: 
 - Pes específic net: No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre 
cúbic (2.500 Kg/m3). 
 - Resistència a compressió: No serà inferior a mil tres-cents quilograms força per 
centímetre quadrat (1.300 Kgf/cm2). 
 - Coeficient de desgast: Serà inferior a tretze centèsimes de centímetre (0,13 cm). 
 - Resistència a la intempèrie: Sotmesos els llambordins a vint (20) cicles de 
congelació, al final els llambordins no presentaran esquerdes ni cap alteració visible. 
 Aquestes determinacions es realitzaran d’acord amb les normes UNE 7067, UNE 
7068, UNE 7069 i UNE 7070. 
 
Morter: 
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Llevat d’especificació contrària, el tipus de morter a utilitzar serà el morter hidràulic 
designat com M 450 (quatre-cents cinquanta quilograms de ciment P-350 per metre cúbic 
de morter (450 Kg/m3)). 
 
Beurades: 
 
La beurada de ciment per el rejuntat estarà composta de sis-cents quilograms de ciment 
pòrtland P-350 per metre cúbic (600Kg/m3); i de sorra, de la que no més d’un quinze per 
cent (15%) en pes quedi retinguda pel tamís 2,5 UNE ni més d’un quinze per cent (15%) 
en pes passi pel tamís 0,32 UNE. 
 
Execució 
 
L’execució del fonament s’efectuarà d’acord amb allò especificat en l’article “Obres de 
formigó en massa o armat” del present Plec. 
 
Sobre el fonament s’estendrà una capa de morter anhidre, d'espessor inferior a cinc 
centímetre (5 cm), per absorbir la diferència de gruix dels llambordins. 
 
Sobre aquesta capa d’assentament es col·locaran a mà els llambordins; colpejant-los 
amb un martell per reduir al màxim les juntes i realitzar un principi de hincament en la 
capa de morter; quedaran ben assentats, i amb la cara de rodadura en la rasant prevista 
en els Plànols, amb unes toleràncies establertes en el present Article. 
 
Assentats els llambordins, es massejaran amb peus de fusta, fins que quedin 
perfectament enrasats. La posició dels que quedin fora de les toleràncies abans dites un 
cop massejats, es corregiran extraient el llambordi i rectificant l'espessor de la capa 
d’assentament si fos precís. 
 
Els llambordins quedaran col·locats en fileres rectes, amb les juntes trobades; i l'espessor 
d’aquestes serà el menor possible, i mai més gran de vuit mil·límetres (8 mm). 
Un cop col·locat, es procedirà regar-lo; seguidament es farciran les juntes amb beurada 
de ciment. La beurada s’abocarà amb ajuda de gerres de pic, fins colmatar les juntes, 
forçant-la a entrar amb una varilla que s’usarà també per remoure el líquid dins de la 
gerra. 
 
Entre tres i quatre hores (3-4 h) després de realitzar aquesta operació, s’efectuarà el 
rejuntat de les juntes, comprimint el material en aquestes, i abocant-hi més beurada si fos 
necessari. 
 
El paviment acabat no s’obrirà al tràfic fins passats tres dies (3 d) contats a partir de la 
data d’acabament de les obres; i en aquest plaç, el Contractista tindrà cura de mantindre 
inundada la superfície del paviment, formant balses; o bé si no fos possible, regar de tal 
forma que es mantingui constantment humida la superfície del mateix. S’haurà de corregir 
també la posició dels adoquins que es poguessin enfonsar o aixecar. 
 
La superfície acabada no variarà en més de cinc mil·límetres ( 5 mm) quan es comprovi  
amb una regla de tres metres ( 3 m), aplicada en tots sentits, sobre tot en les 
immediacions de les juntes. 
 
Mesurament i abonament 
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Els llambordins s’abonaran per metres quadrats (m2) de superfície de paviment realment 
executats, mesurats sobre terreny. 
 
12.610.- FORMIGONS 
 
Per al seu ús, a les diferents parts de l'obra, i d'acord amb la seva resistència 
característica, determinada segons les Normes UNE, s'estableixen els tipus de formigó 
que s'indiquen a la taula següent. 
 
                  RESISTÈNCIA  
TIPUS     CARACTERÍSTICA       UTILITZACIÓ               CIMENT 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
HM-10        10 N/mm2.             neteja i anivellació       comú 
 
HM-15        15 N/mm2.              tubs i cossos d'obres 
                                     de fàbrica, embornals, 
                                                   pous de registre, reves- 
                                                  timent de cunetes                      comú 
 
HM-20        20 N/mm2.             formigó en massa                 comú 
             
  
HA-25        25 N/mm2.               formigó armat                     comú 
 
D'acord amb la Instrucció EHE, el nivell de control d'execució serà el normal. 
 
S'abonarà per metres cúbics (m3.) realment col·locats en obra, mesurats sobre els 
Plànols, fora en aquelles unitats d'obra en què el preu unitari ja inclogui el volum de 
formigó necessari. El preu unitari inclou els materials necessaris, així com fabricació, 
transport, posta en obra, compactació de juntes, curat i acabat, i a més, la part 
proporcional d'encofrat. 
 
12.680.- ENCOFRATS I MOTLLES 
 
Definició 
 
Es defineix com encofrat l’element destinat al motllejament in situ de formigons i morters. 
Pot ser recuperable o perdut, entenent-se aquest per el queda englobat dins del formigó. 
 
S’entén per motlle l’element, generalment metàl·lic, fix o desplegable, destinat al 
motllejament d’un element estructural en lloc diferent al que ha d’ocupar en servei, bé 
sigui formigonat a peu d’obra o bé en una planta o taller de prefabricació. 
 
La seva execució inclou la construcció, el montatge i el desencofrat. Tanmateix s’inclouen 
els estintolaments i cindris necessaris per una correcta execució. 
 
Construcció, montatge i desencofrat 
 
S’acomplirà en tot moment allò que s’especifica en l’article 680 del P.G.3. 
 
Mesurament i abonament 
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Els encofrats i motlles es mesuraran per metres quadrats (m2.) de superfície de formigó 
mesurats sobre Plànols. Es diferenciarà entre superfícies horitzontals i verticals. 
 
Les lloses superiors o forjats es consideraran encofrats per la cara inferior i cantells 
laterals. 
 
12.900.- ACCESSOS I CONNEXIONS AMB VIALS EXISTENTS 
 
El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions 
amb vials existents, que, a judici de la Direcció de les Obres, siguin necessaris. 
 
El mesurament i abonament de les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus núm.1. 
i amb els mateixos criteris que la resta d'obres projectades. 
 
12.909.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
12.909.1.- Quadres de control 
 
Seran metàl·lics, tancats, autoportants i construïts en xapa d'acer plegada de 2'5 mm. de 
gruix. Previ a la pintura, s'hauran tractat, amb procediments anticorrosius, tots els 
elements susceptibles d'oxidació. Formarà un conjunt d'un sol front, preparat per a la 
possible futura addició per ambdós extrems de nous plafons. 
  
Es dividirà en plafons o seccions verticals, compartiments modulars, per allotjar caixons 
extraibles, que continguin els equips de protecció i control dels motors. Els conjunts 
extraibles contaran amb tots els enclavaments necessaris per a evitar la seva maniobra 
amb l'interruptor o contacte tancat i tindran una posició de prova. 
 
Els circuits de control i potència hauran de comptar amb un sistema ràpid i còmode de 
connexió i desconnexió que elimini els possibles errors quan s'utilitzi. 
 
Tots els circuits de control, així com els contactes auxiliars, aniran cablejats fins a una o 
varies regletes de borns situats a la part superior o inferior del quadre i seran fàcilment 
accessibles i degudament identificats on es realitzarà la connexió dels cables de 
comandament i control, que arribin al centre. 
 
Les sortides a motors s'equiparan amb guardamotor i fusibles. 
 
Els contactors disposaran dels contactes auxiliars necessaris per a realitzar els 
enclavaments més necessaris a més a més del d'autoalimentació. 
 
El comandament s'efectuarà per botons polsadors al front dels compartiments, si bé el 
quadre haurà de preparar-se per a efectuar l'accionament a distància, mitjançant 
polsadors en paral·lel amb els situats en el quadre. Així mateix, es disposarà d'un pilot 
vermell de control de funcionament. 
 
Els fusibles seran d'un elevat poder de tall, dels calibres adequats als circuits en els quals 
s'han col·locat 
 
12.909.2.- Conductors de baixa tensió. 
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Tots els cables d'alimentació, així com els d'unió del Quadre General de Baixa Tensió a la 
resta dels quadres de distribució, tant d'enllumenat com de força, seran per a una tensió 
de servei de 1000 V., i una tensió de prova de 4000 V. 
 
Els conductors dels cables seran de coure nu recuit, normalment a fil únic fins a 6 
mil·límetres quadrats i a corda per a les seccions superiors. Per sobre de 35 mm2. les 
cordes poden ser compactes, rodones, i amb els cables de més d'un conductor, 
sectorials.  
 
La coberta serà de policlorur de vinil (PVC) tractada convenientment de manera 
d'assegurar millores en la resistència al fred, a la laceració i a l'abrasió, respecte al PVC 
normal. 
 
L'acció successiva del sol i l'humitat, no han de provocar la mínima alteració en la 
coberta. 
 
El rebliment que serveixi per a donar forma al cable, aplicat per extensió sobre les almes 
cablejades ha de ser d'un material adequat, per tal que pugui ser separat fàcilment per a 
la confecció dels acoblaments i terminals. 
 
Els assaigs de tensió i de la resistència d'aïllament, s'efectuaran sobre la totalitat d'una 
bobina aplicant un valor eficaç 4000 V.c.a. de la següent manera: 
 
a) en cas de cables unipolars, la tensió de 4000 V. s'aplicarà  durant 15 minuts entre 
conductor i aigua, en la qual el cable ha de estar submergit 24 hores abans de l'assaig. 
b) en els cables de  dos o  més conductors, la tensió de 4000 V. s'aplica, durant 10 
minuts cada vegada, successivament entre cada conductor aïllat i tots els demés 
connectats entre sí i la terra en les mateixes  condicions que per a cables unipolars. 
 
Els cables anomenats "d'instal·lació", normalment allotjats en canonada protectora, seran 
de coure amb aïllament de PVC. La tensió de servei serà de 750 V. i la tensió d'assaig de 
2000 V. 
 
La secció mínima que s'utilitzarà en els cables destinats tant a circuits d'enllumenat, com 
de força serà d' 1'5 mm2. 
 
Els assaigs de tensió i de la resistència d'aïllament, s'efectuaran amb la tensió de prova 
de 2000 V. i de la mateixa manera que en els cables anteriors. 
 
12.909.3.- Canalitzacions de baixa tensió 
 
En cas d'utilitzar en la instal·lació safata o canaletes porta-cables, tant la instal·lació com 
els seus accessoris seran perforats, de manera que garanteixin una aireació fàcil i una 
bona fixació del cable. 
 
La canonada serà de plàstic rígid blindat, roscat amb un gruix de paret mínim de 2 mm. 
de la millor qualitat i haurà de respondre a les següents característiques: 
 
- Alta rigidesa mecànica i elèctrica. 
- Inert i inalterable als agents químics i atmosfèrics. 
- Temperatura d'estovament superior a 100 oC. 
- Autoextingible al foc. 
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En cas de que la instal·lació de canonada es realitzi empotrada, podrà utilitzar-se un tub 
de plàstic rígid o flexible. No s'admetran canonades de calibre inferior a 0/11 mm. 
 
12.909.4.- Apartats d'enllumenat hermètics 
 
Les armadures per l'enllumenat fluorescent hermètiques, estaran formades per una 
carcassa d'alumini anoditzat, pintat exteriorment; un reflector d'alumini abrillantat i 
anoditzat i d'una caixa de tancament vorejada per una junta de cautxú de forma tubular 
que origini un tancament perfecte. 
L'equip elèctric s'allotjarà en el seu interior. 
 
La reactància es fixarà mitjançant elements elàstics que impedeixin la transmissió de 
vibracions. 
 
Els llums fluorescents, de la potència i to que s'indiqui, seran marques de primera qualitat. 
 
La relació entre la intensitat de curtcircuit i la del arc en la reactància estarà compresa 
entre 1'4 i 1'7 i el seu factor de potència no serà superior a 0'55. 
 
Els condensadors hauran de suportar una temperatura de 80 ºC. sense cap desperfecte. 
 
El conjunt de l'equip tindrà un aïllament superior a 2 m. medint a 500 V. corrent contínua 
durant un minut i un factor de potència superior a 0'9. 
 
12.909.5.- Aparells d'enllumenat interior 
 
Les lluminàries es constituiran amb xassís de xapa de vorera de qualitat, amb un gruix o 
nervat suficient per a aconseguir una gran rigidesa. 
 
La xapa, en el seu interior, anirà esmaltada en blanc i assecada al forn. 
 
Sobre el xassís es muntarà tot l'equip elèctric de manera que sigui fàcilment accessible i 
recanviable. 
 
La reactància es fixarà mitjançant elements elàstics que impedeixin la transmissió de 
vibracions. 
 
Els llums fluorescents, de la potència i to de llum que s'indiqui, seran de marques de 
primera qualitat. 
 
La relació entre la intensitat de curtcircuit i la de l’arc en les reactàncies estarà comprés 
entre 1'4 i 1'7 i el seu factor de potència de 0'55 com a màxim. 
 
Els condensadors hauran de poder suportar una temperatura de 80 ºC., sense cap 
desperfecte. 
 
El conjunt de l'equip tindrà un aïllament superior a 2 M. mesurant a 500 V.c.c. durant un 
minut, un factor de potència superior a 0'9. 
 
12.909.6.- Aparells d'enllumenat exterior 
 
Els elements que composen els punts de llum per a enllumenat, tindran que acomplir les 
següents característiques: 
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a) - Lluminàries per a llums de vapor de sodi d'alta pressió de fins a 400 W. 
 
  - Es construiran en aleació d'alumini laminat anticorrosiu. 
  - Es pintaran amb pintura resistent a la intempèrie. 
 - Els sòcols, aparells de connexió, condensadors, cablejat i els reflectors d'alumini pur 
anoditzat es fixaran en el interior de la carcassa. 
  - El tancament de la lluminària ho realitza el difusor construït de material sintètic i serà 
estanc amb junta de goma tubular, subjecta per un angle de xarnera i un pany de palanca 
acodat. 
 
b) Reactàncies. 
  
  Les reactàncies seran de tipus obert, doncs s'instal·laran en l'interior de les lluminàries i 
hauran  d'acomplir  les condicions següents: 
 
  1- Les peces en tensió no podran ésser accessibles a un contacte fortuït. 
 
  2- Els escalfaments en les reactàncies, amb un funcionament normal, no seran 
superiors als següents valors:  
 
      - Enrotllament................70o C. 
      - Exterior........................60o C. 
      - Normal exteriors..........40o C. 
 
  3- Les pèrdues màximes admissibles en les reactàncies, no seran superiors al 15% de 
la potència  nominal de les llums de vapor de sodi alta pressió. 
 
   4- La reactància alimentada a tensió normal, 220 V. subministrarà una corrent no 
superior al 5% ni inferior al 10% de la nominal de la llum. 
 
   5- La resistència d'aïllament, entre el decanat i l'envolta exterior, amb un megger de 
1000 V. serà superior a 1000 megahoms. 
 
   6- Durant el funcionament no es produiran vibracions,  ni cap mena de sorolls. 
 
c) Condensadors. 
 
   Els condensadors hauran d'acomplir les següents característiques: 
 
   1- La capacitat nominal dels condensadors serà tal que el factor de potència del conjunt 
de l'equip no sigui inferior a 0'9. La seva capacitat real estarà dins el més-menys 25% del 
valor nominal. 
 
   2- Hauran de suportar durant una hora, una tensió alterna de 325 V. aplicada entre 
terminals. De la mateixa manera, sense perforar-se, hauran  d'aguantar durant  un  minut, 
una tensió alterna de 525 V. 
 
  3- La resistència d'aïllament específic entre els dos elèctrodes i l'envolta metàl·lica amb 
un termòmetre de 300 V.c.c. a la temperatura de 22 ºC. essent aplicada la tensió durant 
un minut, serà superior a 500 megahoms per microfaradi. 
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   4- La resistència d'aïllament en servei, a la tensió de  200 V. després d'aconseguir 
l'estabilitat tèrmica del condensador mesurada amb l'instrument indicat en 3) serà 
superior als 1000 megahoms. 
 
12.909.7.- Bàculs i columnes 
 
Els bàculs seran de gran resistència mecànica i a la corrosió, i podran ésser d'acer amb 
un tractament anticorrosiu, tant a la part exterior com en l'interior, degut a l'ambient salí. 
El seu gruix mínim serà de 2'5 mm. 
 
La seva línia serà troncocònica a troncopiramidal sense solució de continuïtat, excepte a 
la base, en la qual hi haurà espai suficient per allotjar el quadre de connexions i protecció. 
 
L'acabat exterior serà el que s'indiqui amb dues capes de pintura adequada. 
 
Les superfícies seran llises, sense que s'hi apreciïn endolls ni soldadures. 
 
Quan es faci el massís de base, es deixaran embeguts els tubs necessaris per al pas dels 
cables d'entrada i sortida a l'interior de la base del bàcul. 
 
Cadascun dels bàculs portarà la seva corresponent connexió a terra. 
 
12.909.8.- Connexions a terra 
 
S'executaran amb plaques o piques de dimensions i disposició reglamentàries, de tal 
manera, que s'obtingui una resistència inferior a la que disposa el Reglament 
Electrotècnic així com les Normes Particulars de la Companyia Subministradora 
d'Energia. 
 
El nombre d'elements (plaques o piques) a disposar en paral·lel, serà el necessari per 
aconseguir un valor de la resistència igual o inferior a l'establert per les Normes abans 
esmentades. 
 
Es situaran el més a prop possible als circuits que protegeixen i estaran disposades de tal 
manera que sigui fàcil el tractament posterior del terreny, si fos necessari. 
 
12.909.9- Mesurament i abonament 
 
El punt de llum s'amidarà i abonarà per unitats (ut) realment instal·lades i cada preu 
unitari compren el suport, braç  o bàcul o columna i el seu fonament, la lluminària, l'equip 
complert d'A.F., la làmpada, el cablejat i la seva instal·lació i col·locació. 
 
Les unitats de conductor de coure es mesuraran i abonaran per metres (ml.) realment 
instal·lats en canalització. 
 
Les unitats de canalització es mesuraran i abonaran per metres (ml.) realment executats i 
aquestes unitats comprenen l'enderroc de paviment existent, l'excavació de la rasa, la 
col·locació dels tubs de P.V.C. i la seva protecció en formigó si s'especifica amb preu 
unitari, el reblert, la reposició del paviment existent i la càrrega i transport dels materials 
sobrants a l'abocador. 
 
12.910.-UNITATS D'OBRA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE 
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12.910.1- Condicions generals 
    
Reglaments, Instruccions, Normes, Recomanacions i Plecs  de Condicions Tècniques 
Generals. 
 
A més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d'aplicació les 
generals, especificades als següents documents: 
 
- Normes d'Abastament i Sanejament de la Direcció General d'Obres Hidràuliques. 
- Plec General de Condicions Facultatives de Tubs per Abastament d'Aigües (Decret de 
12 de juliol de 1974). 
 
12.910.2.- Condicions dels materials 
 
Els tubs d'abastament d'aigües compliran les següents condicions generals: 
 
- La superfície interior de qualsevol element serà llisa. 
 
- Els tubs i altres elements de la conducció estaran ben acabats amb gruixos uniformes i 
arestes vives. 
 
- Les peces especials per un mateix diàmetre nominal i pressió normalitzada, seran 
rigorosament intercanviables. 
 
- Tots els elements de la conducció deuran resistir tots els esforços tan en servei com 
durant les proves i seran absolutament estancs. 
 
- Tots els elements dels tubs portaran la marca de fàbrica, el diàmetre nominal i la pressió 
normalitzada. 
Les canonades s'instal·laran en l’interior de les rases a una profunditat mínima sobre la 
generatriu superior del tub de 1 m. si es tracta de calçades o de 0'60m. si són voravies.  
 
L'amplada mínima de la rasa no ha de ser superior a 60 cm. i s'ha de deixar un espai de 
15 a 30 cm. a cada costat de tub, segons sigui el tipus de junta. 
  
Les canonades es muntaran a sobre d'un llit de sorra. 
 
Una vegada col·locada la canonada es compactarà el replè de les rases, per tongades 
successives. Les primeres tongades fins a 30 cm. per sobre de la generatriu superior del 
tub, es faran tractant d'evitar la col·locació de pedres o graves superiors a 2 cm. de 
diàmetre. La compactació del replè no serà superior a un 95% del Próctor Normal. 
 
Les juntes seran estanques a la pressió de prova, resistiran els esforços mecànics i no 
produiran alteracions apreciables en el règim hidràulic. 
 
Una vegada muntats els tubs i les peces es procedirà a la subjecció dels colzes, canvis 
de direcció, reduccions, peces de derivació i qualsevol element que estigui sotmès a 
accions que puguin produir desviacions perjudicials. 
 
En la canonada instal·lada es realitzaran proves de pressió interior i d'estanqueïtat tal i 
com s'especifica en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de 
Abastecimiento de Aguas". 
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El material per assentament de les canonades serà preferentment sorra, sòl millorat, 
graveta, grava o pedra de matxuqueix sempre que la mida no superi 2 cm. 
 
No s'admetran terres inadequades. 
 
El replè es compactarà i es regularitzarà la seva superfície. 
12.910.3.- Tipus de canonades 
 
1) Canonades de fibrociment: 
 
S'ajustaran a les normes UNE 41.080 i 88.203, i a les recomanacions internacionals ISO 
750/R160. 
 
El gruix de la paret no podrà ser inferior a vuit (8) mm. El coeficient de seguretat entre la 
pressió de trencament i la de treball serà com a mínim igual a dos. Els tubs hauran de ser 
capaços de suportar com a mínim les següents pressions de treball: 
 
      Pr. treball.  Pr. prova. 
 
 Diam. 50 mm. a 100 mm.   10 Atm. 20 Atm. 
 Diam. 125 mm. a 200 mm.  12,5 Atm. 25 Atm. 
 Diam. sup. a 200 mm.   12,5 Atm. 25 Atm. 
 
La longitud dels tubs serà com a mínim de 3 m. per diàmetres menors o iguals a 100 
mm., i de 4 m. per diàmetres mes grans. 
 
2) Canonades de polietilè. 
 
El polietilè per a construcció de canonades complirà la Norma UNE 53.188 per a 10 Atm. 
de pressió. 
 
El dimensionat es farà segons la Norma UNE 53.111 per al polietilè de baixa densitat, i 
segons la Norma UNE 53.133 per al polietilè d'alta densitat. 
 
Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, 
sense rastre de sediments ni incrustacions, el seu palp serà parafínic i gras. 
 
La pressió nominal serà de 10 Atm. a 20º C. 
 
3) Canonades de P.V.C.  
 
Els tubs compliran la Norma UNE 53.112. 
 
Durant el transport i emmagatzematge no es sotmetran a cops, ni a temperatures 
superiors a 50º C o inferiors al 0º C, i es protegiran de la radiació solar, havent de garantir 
el subministrador l'observància d'aquestes precaucions fins la seva entrega a 
l'instal.lador. 
 
La pressió nominal serà com a mínim de 10 Atm. a 20º C. 
 
4) Canonades de fundició. 
 
Els tubs compliran la Norma ISO 2.531. 
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La pressió nominal de servei serà la meitat de la pressió de la pressió de prova a la 
fàbrica, amb un mínim de 40 Atm. El material tindrà un allargament mínim del 5 % al 
trencament, i una duresa inferior a 250 graus "Brinell". 
 
Es protegiran contra la corrosió interior amb una capa de morter de ciment o bé pintura 
de poliester, i contra la corrosió exterior amb pintura bituminosa. 
5) Canonades de polièster reforçat amb fibra de vidre. 
 
Per tractar-se d'un material compost, el coeficient de seguretat serà entre les pressions 
de servei i trencament serà com a mínim igual a cinc (5). 
 
La pressió nominal serà com mínim de 10 Atm. 
 
Els materials constituents del tub seran compatibles amb productes alimentaris, i rebran 
de fàbrica un tractament adequat per evitar despreniments posteriors de substàncies 
solubles que puguin alterar la qualitat de l'aigua. 
 
6) Canonades de ferro galvanitzat. 
 
Les dimensions dels tubs es fixaran segons la Norma DIN 2.440, tindran una pressió 
nominal de servei de 20 Atm., i de prova de 30 Atm. 
 
Aquests no s'instal.laran mai directament soterrats, el seu ús es limitarà a connexions de 
servei interiors d'edificis. 
 
7) Canonades d'acer. 
 
Els tubs seran d'acer estirat sense soldadura. Les dimensions seran les normes DIN 
2.440 fins a diàmetres de 6", i DIN 2.448 per diàmetres superiors. Tindran una pressió 
nominal de servei de 30 Atm. i de prova de 50 Atm. i sempre es protegiran contra la 
corrosió externa. 
 
12.910.4.- Unions de tubs. 
 
Les unions entre els tubs hauran d'ésser totalment estanques i no produir cap 
debilitament del tub. Si el tipus d'unió exigeix tenir en compte per determinar la pressió de 
treball nominal del tub. 
 
1) Unió de tubs de fibrociment. 
 
Es farà per mitjà de les juntes "Gibault" o "RK". 
 
Les juntes "Gibault" estan construïdes per un maniquet i dues brides, de ferro colat, i dos 
anells tòrics, de goma. El maniguet es posa repartit igualment sobre els dos caps del tub, 
les brides es collen entre elles amb cargols, premsant cada anell tòric contra el cantell del 
maniguet i la superfície exterior del tub. El nombre mínim de cargols per junta serà: 
 
  Diam. 50 mm. a 60 mm.  2 cargols 
  Diam. 80 mm. a 125 mm.  3 cargols 
  Diam. 150 mm a 200 mm.  4 cargols  
  Diam. 250 mm. a 350 mm.  6 cargols 
  Diam. 400 mm. a 500 mm.  8 cargols 



Projecte d’urbanització del PAU 3 de Vilamalla 
 

                      

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

 

34

 
Les juntes "RK" estan construïdes per un maniguet de fibrociment, amb una ranura 
central per muntar un tracs de goma separadors dels caps dels tubs, i dues més per dos 
anells de goma amb llavis d'estanquitat. 
 
2) Unió de tubs de polietilè. 
 
Les unions de tubs de polietilè de baixa densitat garantiran l'estanquitat de la junta i, a 
l'hora, retindran mecànicament el tub. 
 
L'estanqueitat es produirà per mitjà d'un anell d'elastòmer entre la superfície exterior al 
tub i la interior de la copa de peça d'unió. 
 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat 
sobra la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. 
 
Per al correcte muntatge de les unions, es bisellaran sempre els caps del tub. 
 
Les unions dels tubs de polietilè d'alta densitat es podran fer també per soldadura. 
 
L'execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l'escalfament a 
temperatura controlada, i el premsat dels tubs entre si. 
 
S'haurà de disposar en obra d'utillatge adequat per: mecanitzar els caps dels tubs amb 
superfície uniforme, sense rebabes i perfectament a escaire de la generatriu del tub; 
escalfar amb control molt precís de temperatura les superfícies a soldar; i premsar 
alineada i concèntricament els dos caps entre si sense que la subjecció deformi els tubs. 
Aquesta última funció es podrà substituir quan la superfície a soldar sigui l'exterior del tub, 
amb l'ús de peces especials amb resistència elèctrica incorporada. 
 
3) Unió de tubs de P.V.C. 
 
 Les unions entre els tubs de P.V.C. es faran per unió elàstica, amb enfornat del cap i 
junta de goma. 
 
Al muntar la junta, es netejarà curosament el cap i la copa de cada tub, s'introduirà la 
junta de goma, i es forçarà l'acoplament del cap dins de la copa. 
 
Les copes s'enformaran a temperatura controlada, evitant tant l'excés com el defecte, 
com mantenir el tub calent durant un temps exagerat per evitar la minva de qualitat dels 
materials. 
 
4) Unió de tubs de fundició 
 
Les unions entre els tubs de fundició es faran introduint el cap del tub dins d'una copa 
interposant el material de junta. Com a material de junta es podrà fer servir plom colat i 
després ataconat o anells d'elastòmer. 
 
Per fer les juntes amb plom, s'enrotllarà en el cap del tub un gruix de filàstica no 
susceptible de podrir-se, s'introduirà el cap del tub dins la copa, es taparà la boca de la 
copa tret de la part superior, i s'omplirà amb plom fos que s'ataconarà seguidament. 
 
Les unions amb anell d'elastòmer es faran per un dels dos sistemes següents: 
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 - Col·locar l'anell en una ranura expressa de la copa, i introduir-hi el cap del tub 
forçan-te'l amb un tensor. 
 
 - Col·locar l'anell en el cap del tub i introduir el tub fins que l'anell es recolzi en un 
seient de la copa, i premsar l'anell per mitjà d'una brida collada amb cargols a la copa. 
5) Unió de tubs de polièster reforçat amb fibra de vidre. 
 
Per fer aquestes unions, es prepararan els caps dels tubs eliminant amb abrasius les 
capes de resina fins a descobrir les fibres de reforç. Després s'aplicaran capes 
successives de resina i tela feta amb fibres de vidre, acabant amb una capa de resina. 
 
El sobre gruix de tela i resina es determinarà per la fórmula: 
 
   e = 5pD/2& + 0,3 cm. 
 
 Sent: 
  e = sobregruix de la junta en cm. (mín. 0,3 cm.) 
  p = pressió nominal en Kg/cm2. 
  D = diàmetre exterior del tub en cm. 
  & = resistència a la tracció. 
 
La longitud de la junta serà la necessària per suportar els esforços de pressió interior i de 
dilatació, sense que l'esforç tallant a la superfície de la unió superi el valor de 40 Kg/cm2. 
dividit per un factor de seguretat igual a 5. 
 
  L = pD/16  +  10 cm. 
 
 Sent: 
  L = longitud de la junta, repartida la meitat a cada cap de tub  
   ( mím. L = 10 cm. ) 
 
  p i D iguals que a la formula anterior. 
 
6) Unió de canonades d'acer. 
 
Les canonades d'acer s'uniran per soldadura entre les dues puntes del tub, o bé amb 
brides. 
 
7) Unió mitjançant de platines. 
 
Les unions mitjançant de platines es faran interposant una junta plana de goma entre les 
platines i premsant-les entre elles amb cargols. 
 
Les mides de les platines seran les fixades per la Norma UNE 19153/PN-10 i PN-16, que 
corresponen a les normes DIN 2502 i DIN 2576. 
 
Les unions de les platines al tub es faran mitjançant els següents accessoris: 
 
 Tubs de fibrociment: Ràcord amb platina de ferro colat, amb coll per unió al tub 
per junta Gibault o RK. 
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 Tubs de Polietilè: Muntabrides de polietilè amb coll per a soldar al cap del tub i 
brida boja. 
 
 Tubs de PVC: Muntabrides de PVC amb copa per encolar al tub i brida boja. 
 
 Tubs de fundició: Platina de fundició solidària amb el tub o ràcord amb platina i 
copa o cap. 
 
 Tubs de poliester: Platina de polièster reforçat amb coll per unir al tub. 
 
 Tubs de ferro galvanitzat: Platina amb coll roscat. 
 
 Tubs d'acer: Platina plana d'acer per a soldar al cap del tub. 
 
Les platines de doble cambra, amb junta de goma frontal i sobre la superfície exterior del 
tub, només s'instal.laran a un dels dos costats de la unió i sobre tubs de superfície 
exterior llisa. 
 
12.910.5.- Peces especials. 
 
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fundició maleable. 
 
S'usaran per canvis de direcció o secció de canonades, derivacions o bé interrupció. 
 
En tots els casos tindran les mateixes mides d'acoblament que els tubs, gruix superior a 
igualtat de pressió nominal i igual protecció contra la corrosió. 
 
Duran gravada la marca del fabricant. 
 
S'ancoraran amb topalls de formigó calculats per a suportar les forces originades per la 
pressió interior. 
 
L'acoplament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, amb platines. 
 
Els materials a emprar per cada classe de tub seran: 
 
 Per a tubs de fibrociment: ferro colat. 
 
 Per a tubs de polietilè: polietilè. 
 
 Per a tubs de PVC: PVC. 
 
 Per a tubs de fosa: fosa. 
 
 Per a tubs poliester reforçat: Poliester reforçat. 
 
 Per a tubs de ferro galvanitzat: Fosa maleable. 
 
 Per tubs d'acer: acer. 
 
S'executen els collarins de derivació per escomeses, que seran sempre de ferro colat. 
 
1) Corbes: 
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Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura respecte l'eix de tres 
vegades el radi interior del tub com a mínim. 
 
2) Cons: 
 
Es faran servir per connectar canonades de diàmetres diferents. 
 
Quan s’instal·lin per a reduir la velocitat de circulació ( cons divergents ) tindran una 
conicitat inferior de 25 graus. 
 
Quan s’instal·lin a l'aspiració de les bombes es tindrà en compte les condicions 
d'evacuació d'aire, evitant la possibilitat de formació de bosses fent ús, quan calgui, de 
cons excèntrics amb la generatriu superior horitzontal. 
 
3) Tés:  
 
S'utilitzaran per a les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre. 
 
No produiran estrangulació del diàmetre del tub principal ni del de derivació. 
 
Quan s'instal·lin dins d'estacions de bombeig per entrada de cabals a un col·lector comú, 
l'entrada es farà orientada cap la direcció de circulació. 
 
4) Collarins. 
 
Es faran servir per a les derivacions de menys de 40 mm. de diàmetre. 
 
Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustades al diàmetre exterior del tub. 
 
L'estanquitat entre la canonada i el collarí, s'aconseguirà per interposició d'un anell de 
goma, premsant el collarí sobre el tub amb dos cargols. 
 
La connexió de la derivació es farà sempre amb maniguet de metall de doble rosca i una 
peça d'enllaç al tub amb rosca femella, desestimant sempre les peces d'enllaç amb rosca 
mascle tant de material plàstic com metàl·liques. 
 
12.910.6.- Vàlvules. 
 
S'utilitzaran pel comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament de 
sectors de la xarxa. 
 
En la seva construcció s'utilitzarà únicament materials resistents a la corrosió, a saber 
fosa gris, fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
 
El cos de la vàlvula haurà d'ésser prou resistent per suportar sense deformació les 
pressions de servei i les sobrepressions que es puguin produir, de pressió nominal 
superior o igual  a la de les canonades  on es troben intercalades i amb un mínim de 16 
atm., a excepció de les ventoses i vàlvules de peu. 
 
Les vàlvules que s'hagin d'accionar manualment, hauran de tenir capacitat d'obrir i tancar 
amb pressió nominal sobre una sola cara sense massa esforç. 
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El tancament haurà d'ésser estanc a totes les vàlvules. 
 
S'instal·laran dins d'arquetes d'obra proveïdes de tapes de ferro colat i marc, de 
dimensions que permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge 
parcial o total sense demolir l'arqueta. 
 
1) Vàlvules de comporta. 
 
S'utilitzaran diàmetres compresos entre 50 mm. i 200 mm. tindran el cos de fosa modular 
o fosa gris per pressions nominals fins a 25 Kg/cm2., i d'acer fos per a pressions 
superiors. L'eix serà d'acer inoxidable i fet d'una sola peça, inclòs la valona de fixació. 
 
La rosca serà de bronze. El bagan, d'igual material que el cos, tancarà per pressió sobre 
superfície d'elastòmer. L'accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç estimable 
i els orgues mecànics seran prou resistents per a poder obrir-la quan sigui sotmesa a la 
pressió nominal sobre una sola cara. 
 
L'unió als tubs es farà amb platines o bé amb colls i unions gibault. 
 
L'estanquitat de l'eix s'aconseguirà amb juntes elastòmer. 
 
Per a diàmetres menors de 50 mm. seran totalment de bronze i la connexió serà per 
rosca. 
 
La pressió nominal de treball serà com a mínim de 16 Kg/cm2., amb tanca estanca 
després de maniobres múltiples. 
 
2) Vàlvules de papallona. 
 
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta i amb preferència a 
aquestes per a diàmetres superiors a 200 mm. 
 
El cos serà de fosa nodular o fosa grisa per a pressions nominals fins a 25 Kg/m2., i 
d'acer fos per a pressions superiors. 
 
La papallona serà d'igual material que el cos o bé material més resistent als esforços i/o a 
l'agressivitat de l'aigua. L'eix, d'acer inoxidable. El tancament es produirà per pressió 
sobre una superfície d'elastòmer entre la papallona i el cos. 
 
L'accionament es farà sense esforç estimable, i si el diàmetre o les pressions de servei 
exigeix un esforç considerable s'accionarà mitjançant reductor. 
 
Inclourà senyalització de la posició d'obertura o tancament de la papallona. 
 
La unió las tubs es farà amb platines o bé premsades entre dues platines. El tancament 
sempre serà estanc. 
 
La pressió nominal de treball serà com a mínim de 10 Kg/m2. i la de prova del cos de 16 
Kg/m2. 
 
3) Vàlvules de retenció: 
 
Seran de tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble. 
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El cos serà de fosa nodular o fosa gris per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2. i d'acer 
fos per a pressions superiors. 
 
Quan siguin dues comportes, seran articulades sobre un eix d'acer inoxidable sobre 
juntes d'elàstòmer. 
La unió es farà amb platines o bé premsades entre dues platines. El tancament sempre 
serà estanc. 
 
La pressió nominal de treball serà com a mínim de 16 kg/cm2. 
 
4) Vàlvules de ventosa. 
 
S'instal·laran per evacuació de les possibles bosses d'aire. 
 
Tindran cos de fosa gris amb tapa desmuntable per inspecció. El tancament es produirà 
per pressió d'una bola flotadora de material plàstic contra el seient del cos, o bé per 
vàlvula accionada per un flotador interior. 
 
5) Boques de reg. 
 
El cos de ferro serà de colat i les aixetes de bronze. El ràcord serà d'endoll ràpid segons 
la Norma UNE 23.400, de bronze o aliatge d'alumini, DN 45 o 70. 
 
S'instal·larà dins d'una arqueta, que podrà estar formada pel mateix cos de la vàlvula, 
amb tapa de ferro colat desmuntable. 
 
6) Hidrants. 
 
Seran de tipus H-100 o H-80 segons determini la Norma NBE -CPI 82. 
 
Comprendran: una derivació de diàmetre igual de l'hidrant, vàlvula comporta d'aïllament, 
vàlvula comporta o papallona de maniobra, i un o més ràcords d'endoll ràpid segons la 
Norma UNE 23.400. 
 
Quan s'instal·lin enterrats, al menys la vàlvula de maniobra i els endolls estaran dins la 
mateixa arqueta amb tapa de ferro colat i marc D. 600 mm. 
 
12.910.6.- Bombes i motors 
 
1) Bombes 
 
Les bombes usades per a l'elevació d'aigua potable hauran d'ésser de marques 
acreditades. 
 
La instal·lació es farà segons les normes vigents o bé segons les recomanacions del 
fabricant, normes de la bona construcció o instruccions del Director d'Obra. 
 
Abans de la instal·lació de les bombes, aquestes han d'ésser comprovades en banc de 
proves, que podrà ésser el fabricant si així ho accepta el Director de l'Obra. 
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Tots els components de les bombes hauran d'ésser inspeccionats amb detall per tal que 
no existeixin obstruccions. S'haurà de comprovar l'alineació dels eixos de la bomba i del 
motor, sentit de gir, connexions elèctriques del motor. 
 
Cada bomba haurà d'acompanyar-se de la seva corresponent corba característica alçada 
manomètrica-cabal, obtinguda a l'assaig. 
 
El cos de la bomba haurà d'ésser provat hidrostàticament a pressió interior equivalent al 
cent-cinquanta per cent (150 %) de la pressió de descàrrega de la bomba a la vàlvula 
tancada més la màxima pressió positiva que pugui arribar al costat d'aspiració. 
 
2) Motors 
 
Cada motor haurà d'ésser dissenyat per a desenvolupar els parells de funcionament 
necessaris per engegar, accelerar i aturar-se suaument, sota les condicions màximes 
possibles de càrrega de la bomba i de l'equip corresponent. 
 
La placa de característiques que acompanyarà a cada motor haurà de dur impresa la 
següent informació: 
 
 - Marca, model i núm. de fabricació i any. 
 - Potència nominal. 
 - Parell d'arrencada. 
 - Velocitat màxima síncrona. 
 - Augment de temperatura plena càrrega en  ºcentígrads. 
 - Voltatge nominal. 
 - Intensitat nominal. 
 - Intensitat d'arrancada en percentatge nominal. 
 - Factor de potència. 
 - Freqüència 
 
- Mesurament i abonament 
 
Les canonades es mesuraran i valoraran per (ml.) als preus que figuren per els de cada 
conjunt de característiques. Les canonades que siguin objecte de medició, hauran d'estar 
completament col·locades amb les seves subjeccions i elements accessoris i han d'haver 
estat sotmeses amb èxit a les proves hidràuliques. 
 
Les vàlvules, peces especials i arquetes s’abonaran per unitats (ut.) realment instal·lades 
en obra. S’haurà de verificar i aprovar el seu correcte funcionament a judici del Director 
de les Obres. 
 
- Proves per a les recepcions 
 
La Direcció d'Obra ordenarà realitzar quantes proves i assaigs dels materials, canonades, 
juntes, que estimi necessàries per a la comprovació de les condicions que deuen 
acomplir. 
 
12.953.- PLANTACIÓ D'ARBRES 
 
Excavació a màquina d'un forat i plantació d'arbres, de tal forma que la part baixa sigui 
més ample. El forat s'ha de realitzar a la situació prevista i s'ha de fer, com a mínim, una 
setmana abans de la plantació per a facilitar l'aeració de la terra. 
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A l'excavació, les terres s'han de separar en dues parts: per una banda la superficial i per 
l'altra la profunda. La terra superficial s'ha de barrejar amb fems i aigua, i s'ha de remenar 
al cap de dos o tres dies, després de cada aportació d'aigua. En el moment de la 
plantació la terra ha de ser gairebé seca. Després s'ha de reblir el forat invertint les 
capes. L'arbre s'ha de plantar a la mateixa fondària en què es trobava en el viver, aplomat 
i a la situació prevista. Fins al seu arrelament a la nova plantació ha d'estar subjectat per 
mitjà de tutors.  
Gruix de la capa de terra adobada: >=30 cm. 
 
Durant el període en que està obert, el forat ha de quedar protegit del pas de persones i 
de vehicles. S'ha de comprovar la permeabilitat del terreny, i fer, si és necessari, els 
treballs de drenatge perquè la terra tingui la permeabilitat adequada. Immediatament 
abans de plantar, s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra del voltant. En 
cas d'imprevistos (olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs i 
informar la Direcció facultativa. 
 
L'amidament es realitzarà per unitats (Ut.), amidats segons les especificacions del 
projecte. 
 
12.954.- PLANTACIÓ D'ARBUSTS 
 
Excavació a màquina d'una rasa de 0,5 x 0,5 m., de tal forma que la part baixa sigui més 
ample. L'excavació s'ha de realitzar a la situació prevista i s'ha de fer, com a mínim, una 
setmana abans de la plantació per a facilitar l'aeració de la terra. 
A l'excavació, les terres s'han de separar en dues parts: per una banda la superficial i per 
l'altra la profunda. La terra superficial s'ha de barrejar amb fems i aigua, i s'ha de remenar 
al cap de dos o tres dies, després de cada aportació d'aigua. En el moment de la 
plantació la terra ha de ser gairebé seca. Després s'ha de reblir el forat invertint les 
capes.  
 
L'arbust s'ha de plantar a la mateixa fondària en què es trobava en el viver, aplomat i a la 
situació prevista. Fins al seu arrelament a la nova plantació ha d'estar subjectat per mitjà 
d'aspres.  
 
Gruix de la capa de terra adobada: >=20 cm. 
 
Durant el període en que està obert, el forat ha de quedar protegit del pas de persones i 
de vehicles. S'ha de comprovar la permeabilitat del terreny, i fer, si és necessari, els 
treballs de drenatge perquè la terra tingui la permeabilitat adequada. Immediatament 
abans de plantar, s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra del voltant. En 
cas d'imprevistos (olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs i 
informar la Direcció facultativa. 
 
L'amidament es realitzarà per metre (m.) de llargada mesurada segons les 
especificacions del projecte. 
 
12.955.- SUBMINISTRAMENT D'ESPÈCIES VEGETALS 
 
L'arbre o arbust ha de ser el definit en el quadre de preus. Les seves característiques no 
han de quedar alterades pel transport i la manipulació. Abans de plantar s'ha de fer la 
neteja de les arrels i de la seva part aèria; s'han d'eliminar totes les parts que es trobin en 
mal estat o en putrefacció, amb talls nets de tisora. Ha de quedar amb la part aèria 
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equilibrada i amb la forma desitjada. Tot això s'ha de fer seguint les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. Si no es planta immediatament s'ha de mantenir dins 
d'una rasa o d'un contenidor, amb les condicions d'humitat adequades. 
 
L'arbre o arbust ha de mantenir les especificacions fixades en la seva descripció. Si les 
condicions atmosfèriques o de transport són molt desfavorables s'han de protegir també 
les parts aèries. 
 
L'amidament es realitzarà per unitats (Ut.) mesurades segons les especificacions del 
projecte. 
 
Article 13.- MATERIALS NO ESMENTATS EXPRESSAMENT EN AQUEST PLEC 
 
Els materials que s'hagin d'emprar en obra, i que no s'esmentin en aquest Plec, no 
podran ésser emprats sense haver estat reconeguts per l'Enginyer Director de l'Obra el 
qual podrà admetre'ls o rebutjar-los, segons reuneixin o no les condicions que, al seu 
judici siguin exigibles, sense que l'adjudicatari de les obres tingui dret a cap reclamació.       
 
Article 14. - CONTROL D' OBRA 
 
El control de qualitat de l'obra, realitzat per una empresa homologada i independent, serà 
a càrrec del contractista, fins l'1% del Pressupost d'Execució Material. El control de 
qualitat es realitzarà d'acord amb les indicacions de l'Enginyer Director de l'obra. 
 
Article 15.- PRECAUCIONS DURANT LES OBRES. 
 
El contractista estarà obligat a instal·lar les senyals precises per indicar l’accés a l’obra, la 
circulació de la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill degut a la marxa 
d’aquells, tant en la dita zona com en els seus voltants. Aquesta senyalització restarà en 
perfecte estat de conservació mentre duri la seva funció. 
 
Durant les diverses etapes de la construcció, les obres es mantindran en tot moment en 
perfectes condicions de drenatge, conservant-se i/o realitzant-se els desguassos 
necessaris. 
 
El Contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball. 

   
 
 

       Figueres, octubre de 2016 
 
 

       Martí Corominas i Blanch 
Eng. de Camins, Canals i Ports 

       Col. Núm. 11.039 
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Amidaments 



Vilamalla pau3

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST VILAMALLA PAU3
Capítol 01  ENDERROC

1 G2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora de 8 a
10 t i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cobert 1 (carrer de figueres) 138,700 5,000 0,350 242,725 C#*D#*E#*F#

2 Cobert 2 (plaça major) 70,000 4,500 0,350 110,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 352,975

2 G219U035 m2 Demolició de paviment de qualsevol tipus, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, inclós part proporcional de tall
de disc en serra, incloses càrrega i transport a l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entrada pati (carrer figueres) 13,000 0,600 7,800 C#*D#*E#*F#

2 paviments interiors pati 1.098,250 0,600 658,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 666,750

3 4215ANNA m2 Desmuntatge de coberta de fibrociment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cobert 1 (carrer de figueres) 138,700 138,700 C#*D#*E#*F#

2 Cobert 3 (petit cobert uralita) 88,000 88,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 226,700

4 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paret de tanca + filat metàl·lic 36,600 1,600 58,560 C#*D#*E#*F#

2 paret divisoria quadres pati 10,000 1,600 9,000 144,000 C#*D#*E#*F#

3 25,000 1,600 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 242,560

5 K2148212 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paret pedra zona parc infantil 27,000 2,200 0,400 23,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,760

6 K21A3A1A u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions , de 20 m2 com a màxim, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 portals paret tanca (c figueres) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Vilamalla pau3

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST VILAMALLA PAU3
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 G221U115 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entrada pati (carrer figueres) 13,000 0,800 10,400 C#*D#*E#*F#

2 paviments interiors pati 1.098,250 0,800 878,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 889,000

Obra 01 PRESSUPOST VILAMALLA PAU3
Capítol 03  PAVIMENTACIÓ

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entrada pati (carrer figueres) 13,000 0,200 2,600 C#*D#*E#*F#

2 paviments interiors pati 1.098,250 0,200 219,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 222,250

2 F9A1201F m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment sauló 110,150 0,280 30,842 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,842

3 G9F12323 m2 Paviment de llambordins prefabricats tipus Julià o similar, de 12x18de formigó de 8 cm de gruix, de forma i
dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 20 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment de llambordí 1.001,100 1.001,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.001,100

4 G9610004 m Vorada de 12x30 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i corba, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,500 20,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,500

EUR



Vilamalla pau3

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Obra 01 PRESSUPOST VILAMALLA PAU3
Capítol 04  SERVEIS
Titol 3 4A  SANEJAMENT

1 G219U035 m2 Demolició de paviment de qualsevol tipus, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, inclós part proporcional de tall
de disc en serra, incloses càrrega i transport a l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,300 0,600 1,380 C#*D#*E#*F#

2 3,100 0,600 1,860 C#*D#*E#*F#

3 3,400 0,600 2,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,280

2 G222U105 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,300 0,600 1,000 1,380 C#*D#*E#*F#

2 3,100 0,600 1,000 1,860 C#*D#*E#*F#

3 3,400 0,600 1,000 2,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,280

3 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 2,300 0,600 0,500 0,690 C#*D#*E#*F#

2 3,100 0,600 0,500 0,930 C#*D#*E#*F#

3 3,400 0,600 0,500 1,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,640

4 G228U022 m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb material 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 2,300 0,600 0,320 0,442 C#*D#*E#*F#

2 3,100 0,600 0,320 0,595 C#*D#*E#*F#

3 3,400 0,600 0,320 0,653 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,690

5 GD7JE425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#

EUR



Vilamalla pau3

AMIDAMENTS Pàg.: 4

2 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#

3 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,800

6 GMA9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats tipus Julià o similar, de 12x18de formigó de 8 cm de gruix, de forma i
dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,300 0,600 1,000 1,380 C#*D#*E#*F#

2 3,100 0,600 1,000 1,860 C#*D#*E#*F#

3 3,400 0,600 1,000 2,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,280

7 GFB1ESCS u Formació i/o reposició d'escomesa de sanejament, totalment acabada i provada, desde façana de la casa fins a
la canonada d'aigues residuals amb tub de 200 mm de PE. Inclós excavació de rasa, rebliment amb el material
de la propìa excavació i reposicío de paviments. Inclós recobriment del tub amb formigó inclòs colzes en cas
necessari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 F2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de
20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,300 0,600 1,000 1,380 C#*D#*E#*F#

2 3,100 0,600 1,000 1,860 C#*D#*E#*F#

3 3,400 0,600 1,000 2,040 C#*D#*E#*F#

5 esponjament del 25% 1,320 1,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,600

10 F2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,300 0,600 0,280 0,386 C#*D#*E#*F#

2 3,100 0,600 0,280 0,521 C#*D#*E#*F#

3 3,400 0,600 0,280 0,571 C#*D#*E#*F#

5 esponjament del 25% 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

EUR



Vilamalla pau3

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 1,878

11 F2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,300 0,600 1,000 1,380 C#*D#*E#*F#

2 3,100 0,600 1,000 1,860 C#*D#*E#*F#

3 3,400 0,600 1,000 2,040 C#*D#*E#*F#

5 esponjament del 25% 1,320 1,320 C#*D#*E#*F#

6 2,300 0,600 0,280 0,386 C#*D#*E#*F#

7 3,100 0,600 0,280 0,521 C#*D#*E#*F#

8 3,400 0,600 0,280 0,571 C#*D#*E#*F#

10 esponjament del 25% 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,478

Obra 01 PRESSUPOST VILAMALLA PAU3
Capítol 04  SERVEIS
Titol 3 4B  DRENATGE

1 G219U035 m2 Demolició de paviment de qualsevol tipus, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, inclós part proporcional de tall
de disc en serra, incloses càrrega i transport a l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,500 0,800 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 G222U105 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 23,900 0,800 0,700 13,384 C#*D#*E#*F#

2 19,500 0,800 1,500 23,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,784

3 G228U022 m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb material 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 43,400 0,800 0,300 10,416 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,416

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

EUR



Vilamalla pau3

AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 43,400 0,800 0,750 26,040 C#*D#*E#*F#

2 descomptar tub diam 400 -43,400 0,125 -5,425 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,615

5 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de
desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols. Inclòs tub de
desguàs de polietilé de 200 mm. de diàmetre per a connexió a xarxa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 GD759375 m Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:6, solera de 15 cm,
rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub diam 400 43,400 43,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,400

8 GDB1U077 u Connexions a xarxa existent de sanejament o aigües pluvials, inclós totes les feines, totalment acabat i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FMA9A1201F m3 Reposició de paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17,000 0,800 0,280 3,808 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,808

10 GMA9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats tipus Julià o similar, de 12x18de formigó de 8 cm de gruix, de forma i
dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,500 0,800 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 F2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de
20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

EUR



Vilamalla pau3

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 23,900 0,800 0,700 13,384 C#*D#*E#*F#

2 19,500 0,800 1,500 23,400 C#*D#*E#*F#

4 esponjament del 25% 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,784

12 F2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,500 0,800 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#

3 esponjament del 25% 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,700

13 F2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 23,900 0,800 0,700 13,384 C#*D#*E#*F#

2 19,500 0,800 1,500 23,400 C#*D#*E#*F#

3 2,500 0,800 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#

5 esponjament del 25% 9,300 9,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,484

Obra 01 PRESSUPOST VILAMALLA PAU3
Capítol 04  SERVEIS
Titol 3 4C  AIGUA

1 G219U035 m2 Demolició de paviment de qualsevol tipus, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, inclós part proporcional de tall
de disc en serra, incloses càrrega i transport a l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,600 0,400 3,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,440

2 G222U105 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,600 0,400 0,900 3,096 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,096

3 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

EUR



Vilamalla pau3

AMIDAMENTS Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,600 0,400 0,500 1,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,720

4 G228U011 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments amb material seleccionat, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,600 0,400 0,120 0,413 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,413

5 GMA9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats tipus Julià o similar, de 12x18de formigó de 8 cm de gruix, de forma i
dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,600 0,400 3,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,440

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 FDKZH8B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 FN12E324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 125 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 GFB1ESCA u Formació d'escomesa d'aigua amb tub PE fins DN 32 mm formada per collarí de presa, enllaços de connexió i
joc d'aixetes. Inclou reposició i obra de paleteria necessària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR



Vilamalla pau3

AMIDAMENTS Pàg.: 9

10 XPA10022 ut Connexió a xarxa existent. Inclou totes les peces especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 F2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de
20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,600 0,400 0,900 3,096 C#*D#*E#*F#

3 esponjament del 25% 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,896

12 F2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,600 0,400 0,280 0,963 C#*D#*E#*F#

3 esponjament del 25% 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,213

13 F2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,600 0,400 0,900 3,096 C#*D#*E#*F#

3 esponjament del 25% 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#

4 8,600 0,400 0,280 0,963 C#*D#*E#*F#

6 esponjament del 25% 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,109

Obra 01 PRESSUPOST VILAMALLA PAU3
Capítol 04  SERVEIS
Titol 3 4D  BAIXA TENSIÓ

1 G219U035 m2 Demolició de paviment de qualsevol tipus, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, inclós part proporcional de tall
de disc en serra, incloses càrrega i transport a l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17,200 0,800 13,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,760

2 PPALU004 Ut. Cata per a localització de serveis, inclós reposició de paviment i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 G222U105 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17,200 0,800 1,500 20,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,640

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 4,000 0,800 0,500 1,600 C#*D#*E#*F#

2 descomptar 2 tubs diam 160 -,04 -,04 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,560

5 F31521N1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,200 0,800 0,500 5,280 C#*D#*E#*F#

2 a descomptar 2 tub diam 160 -,04 -,04 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,240

6 GG22RP1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada, canaleta de PVC i
cinta senyalitzadora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17,200 2,000 34,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,400

7 G228U022 m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb material 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 17,200 0,800 1,000 13,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,760

8 GG311701 m Subministrament i estesa de linia elèctrica de BT amb cable d'alumini RV 0,6/1 kV 3x240 + 150 mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17,200 17,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,200

9 GMADK2A6F4 u Reposició d'escomesa amb connexió en TET amb 2 tubs de PE corrugat doble capa de 160 mm de diàmetre
exterior i col·locacio de cinta senyalitzadora i proteccio de sorra

EUR



Vilamalla pau3

AMIDAMENTS Pàg.: 11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 GMA9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats tipus Julià o similar, de 12x18de formigó de 8 cm de gruix, de forma i
dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17,200 0,800 13,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,760

11 F2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de
20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17,200 0,800 1,500 20,640 C#*D#*E#*F#

3 esponjament 25% 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,840

12 F2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17,200 0,800 0,280 3,853 C#*D#*E#*F#

3 esponjament del 25% 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,853

13 G2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17,200 0,800 1,500 20,640 C#*D#*E#*F#

3 esponjament 25% 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#

4 17,200 0,800 0,280 3,853 C#*D#*E#*F#

6 esponjament del 25% 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,693

Obra 01 PRESSUPOST VILAMALLA PAU3
Capítol 04  SERVEIS
Titol 3 4E  ENLLUMENAT PÚBLIC

1 G219U035 m2 Demolició de paviment de qualsevol tipus, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, inclós part proporcional de tall
de disc en serra, incloses càrrega i transport a l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Vilamalla pau3

AMIDAMENTS Pàg.: 12

1 28,500 0,400 11,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,400

2 G222U105 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 part pavimentada 28,500 0,400 0,500 5,700 C#*D#*E#*F#

2 part sauló 15,000 0,400 0,800 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

3 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 part pavimentada 28,500 0,400 0,200 2,280 C#*D#*E#*F#

2 part sauló 15,000 0,400 0,200 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,480

4 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 part pavimentada 28,500 28,500 C#*D#*E#*F#

2 part sauló 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,500

5 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 part pavimentada 28,500 28,500 C#*D#*E#*F#

2 part sauló 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,500

6 FG22RG1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 part pavimentada 28,500 28,500 C#*D#*E#*F#

2 part sauló 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,500

7 G228U022 m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb material 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

EUR



Vilamalla pau3

AMIDAMENTS Pàg.: 13

1 part pavimentada 28,500 0,400 0,300 3,420 C#*D#*E#*F#

2 part sauló 15,000 0,400 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,020

8 GMA9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats tipus Julià o similar, de 12x18de formigó de 8 cm de gruix, de forma i
dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 28,500 0,400 11,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,400

9 XPA11001 Ut Reconexió de punt de llum existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 XMAPA11025 Ut Subministrament i instal·lació de punt de llum format per lluminaria tipus NAUTA de la casa SALVI o similar amb
bombeta de 70W Vsap i braç tipus ARCO de la casa SALVIL o similar de 65cm de llargada. Inclou totes les
feines necessàries per al seu muntatge i posta en marxa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 GDK3U010 u Pericó prefabricat de formigó de 40x40x100 cm de secció interior i 12,5 cm de gruix de parets, per a canalització
de comunicacions, amb marc i tapa de fosa dúctil, inclòs l'excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocado, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 FG23EA15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

13 F2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de
20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 part pavimentada 28,500 0,400 0,500 5,700 C#*D#*E#*F#

2 part sauló 15,000 0,400 0,800 4,800 C#*D#*E#*F#

EUR



Vilamalla pau3

AMIDAMENTS Pàg.: 14

4 esponjament del 25% 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

14 F2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 28,500 0,400 0,280 3,192 C#*D#*E#*F#

3 esponjament del 25% 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,992

15 F2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 part pavimentada 28,500 0,400 0,500 5,700 C#*D#*E#*F#

2 part sauló 15,000 0,400 0,800 4,800 C#*D#*E#*F#

4 esponjament del 25% 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

5 28,500 0,400 0,280 3,192 C#*D#*E#*F#

7 esponjament del 25% 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,992

Obra 01 PRESSUPOST VILAMALLA PAU3
Capítol 04  SERVEIS
Titol 3 4F  XARXA DE TELEFONIA

1 G219U035 m2 Demolició de paviment de qualsevol tipus, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, inclós part proporcional de tall
de disc en serra, incloses càrrega i transport a l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 44,000 0,450 19,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,800

2 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb material
seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

2 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,500

3 FG23EA15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Vilamalla pau3

AMIDAMENTS Pàg.: 15

1 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

2 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,500

4 GMA9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats tipus Julià o similar, de 12x18de formigó de 8 cm de gruix, de forma i
dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 44,000 0,450 19,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,800

5 GDK2ARQM u Arqueta tipus M per a canalització de serveis de dimensions segons planols, amb parets de 8 cm de gruix i
solera de 6 cm de gruix de formigó HM20 amb col.locació de marc i tapa, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 F2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 44,000 0,450 0,280 5,544 C#*D#*E#*F#

3 esponjament del 25% 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,044

7 F2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 44,000 0,450 0,280 5,544 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,544

Obra 01 PRESSUPOST VILAMALLA PAU3
Capítol 04  SERVEIS
Titol 3 4G  XARXA DE GAS

1 G219U035 m2 Demolició de paviment de qualsevol tipus, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, inclós part proporcional de tall
de disc en serra, incloses càrrega i transport a l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 0,400 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,400

2 G222U105 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

EUR



Vilamalla pau3

AMIDAMENTS Pàg.: 16

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 0,400 0,900 5,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,760

3 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 16,000 0,400 0,500 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

4 G228U011 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments amb material seleccionat, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 0,400 0,120 0,768 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,768

5 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra, inclòs bastiment i tapa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 GFB1ESCG u Obra civil per a formació d'escomesa de gas

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 F2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 0,400 6,400 C#*D#*E#*F#

3 esponjament del 25% 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 F2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de
20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 0,400 0,900 5,760 C#*D#*E#*F#

3 esponjament del 25% 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 7,260

9 F2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 0,400 6,400 C#*D#*E#*F#

3 esponjament del 25% 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

4 16,000 0,400 0,900 5,760 C#*D#*E#*F#

6 esponjament del 25% 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,260

Obra 01 PRESSUPOST VILAMALLA PAU3
Capítol 06  JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ

1 G9916445 u Escocell de 93x93 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 100x25x7 cm, amb una cara
arrodonida, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 GR61U502 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia o Tilia cordata, de perímetre tronc
6/8 en pa de terra metàl·lic (PTM), en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de tutor i protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins
la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FMAQ11ATP5 u Banc ERGO UM368 o similar de F.Dúctil Benito, de fusta tropical envernissada i tractada amb fungicida, de 180
cm de llargària, amb 6 llistons de 110x35 mm, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat
amb daus de formigó de 20x20x20 cm, i amb certificat FSC de fusta provinent de gestió forestal sostenible.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 FQ210100 u Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer perforada, estructura de
suport amb tub de diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST VILAMALLA PAU3
Capítol 07  GESTIÓ RESIDUS

1 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cobert 1 (carrer de figueres) 138,700 0,100 13,870 C#*D#*E#*F#

2 Cobert 3 (petit cobert uralita) 88,000 0,100 8,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,670

2 E2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cobert 1 (carrer de figueres) 138,700 0,100 13,870 C#*D#*E#*F#

2 Cobert 3 (petit cobert uralita) 88,000 0,100 8,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,670

3 E2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cobert 1 (carrer de figueres) 138,700 13,000 1.803,100 C#*D#*E#*F#

2 Cobert 3 (petit cobert uralita) 88,000 13,000 1.144,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.947,100

4 F2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cobert 1 (carrer de figueres) 138,700 5,000 0,350 242,725 C#*D#*E#*F#

2 Cobert 2 (plaça major) 70,000 4,500 0,350 110,250 C#*D#*E#*F#

3 Entrada pati (carrer figueres) 13,000 0,200 0,600 1,560 C#*D#*E#*F#

4 paviments interiors pati 1.081,500 0,200 0,600 129,780 C#*D#*E#*F#

5 paret de tanca + filat metàl·lic 36,600 1,600 0,150 8,784 C#*D#*E#*F#

6 paret divisoria quadres pati 10,000 1,600 0,150 9,000 21,600 C#*D#*E#*F#

7 25,000 1,600 0,150 6,000 C#*D#*E#*F#

8 paret pedra zona parc infantil 27,000 2,200 0,400 23,760 C#*D#*E#*F#

10 esponjament del 25% 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 694,459

5 F2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Cobert 1 (carrer de figueres) 138,700 5,000 0,350 242,725 C#*D#*E#*F#

2 Cobert 2 (plaça major) 70,000 4,500 0,350 110,250 C#*D#*E#*F#

3 Entrada pati (carrer figueres) 13,000 0,200 0,600 1,560 C#*D#*E#*F#

4 paviments interiors pati 1.081,500 0,200 0,600 129,780 C#*D#*E#*F#

5 paret de tanca + filat metàl·lic 36,600 1,600 0,150 8,784 C#*D#*E#*F#

6 paret divisoria quadres pati 10,000 1,600 0,150 9,000 21,600 C#*D#*E#*F#

7 25,000 1,600 0,150 6,000 C#*D#*E#*F#

8 paret pedra zona parc infantil 27,000 2,200 0,400 23,760 C#*D#*E#*F#

10 esponjament del 25% 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 694,459

6 F2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de
20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entrada pati (carrer figueres) 13,000 0,800 10,400 C#*D#*E#*F#

2 paviments interiors pati 1.098,250 0,800 878,600 C#*D#*E#*F#

4 Esponjament del 25% 219,000 219,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.108,000

Obra 01 PRESSUPOST VILAMALLA PAU3
Capítol 08  SEGURETAT I SALUT

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST VILAMALLA PAU3
Capítol 09  VARIS

1 XPA10001 PA Partida alçada a justificar per a obres d'escomeses de serveis

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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Pàg.: 1

E2R24200P-1 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

15,97 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

E2R641E0P-2 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

31,92 €

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

E2RA7FD0P-3 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,14 €

(ZERO EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

F2R450A9P-4 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de
residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

6,46 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

F2R642A9P-5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

6,14 €

(SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

F2RA2460P-6 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat
superior a 1,45 t/m3

5,72 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

F31521N1P-7 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

66,31 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

F9A1201FP-8 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 24,47 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

FDK256F3P-9 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

76,53 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

FDK262B7P-10 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

53,68 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

FDK2A4F3P-11 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra, inclòs bastiment i tapa

133,90 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

FDKZH8B4P-12 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
350x350 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

33,86 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

FG22RG1KP-13 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada

4,59 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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FG23EA15P-14 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

7,01 €

(SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

FMA9A1201FP-15 m3 Reposició de paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 24,47 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

FMAQ11ATP5P-16 u Banc ERGO UM368 o similar de F.Dúctil Benito, de fusta tropical envernissada i tractada
amb fungicida, de 180 cm de llargària, amb 6 llistons de 110x35 mm, cargols i passadors
d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó de 20x20x20 cm, i amb
certificat FSC de fusta provinent de gestió forestal sostenible.

304,67 €

(TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

FN12E324P-17 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 125 mm, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

287,97 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

FQ210100P-18 u Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer
perforada, estructura de suport amb tub de diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de
platina i fixació mecànica al paviment

100,53 €

(CENT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

G2111131P-19 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb
retroexcavadora de 8 a 10 t i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

18,58 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

G219U035P-20 m2 Demolició de paviment de qualsevol tipus, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, inclós part
proporcional de tall de disc en serra, incloses càrrega i transport a l'abocador

4,60 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

G221U115P-21 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4,60 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

G222U105P-22 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

11,20 €

(ONZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

G228U011P-23 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments amb material seleccionat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

7,44 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G228U022P-24 m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

7,35 €

(SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

G228U200P-25 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

33,15 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

G2RA2460P-26 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat
superior a 1,45 t/m3

5,72 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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G921U020P-27 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 21,37 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

G9610004P-28 m Vorada de 12x30 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i corba, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada

46,28 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

G9916445P-29 u Escocell de 93x93 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 100x25x7
cm, amb una cara arrodonida, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre
i col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió

72,21 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

G9F12323P-30 m2 Paviment de llambordins prefabricats tipus Julià o similar, de 12x18de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 20 cm de gruix, llit de
morter de 3 cm i totes les feines adients

51,44 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GD5JU010P-31 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols. Inclòs tub de desguàs de polietilé de 200 mm. de diàmetre per a
connexió a xarxa

293,31 €

(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

GD759375P-32 m Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:6,
solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

49,52 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

GD7JE425P-33 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

55,45 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

GDB1U077P-34 u Connexions a xarxa existent de sanejament o aigües pluvials, inclós totes les feines,
totalment acabat i provat

300,34 €

(TRES-CENTS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

GDD1U012P-35 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

529,62 €

(CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

GDG3U006P-36 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de
diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

28,16 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

GDK2ARQMP-37 u Arqueta tipus M per a canalització de serveis de dimensions segons planols, amb parets de 8
cm de gruix i solera de 6 cm de gruix de formigó HM20 amb col.locació de marc i tapa, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

222,62 €

(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

GDK3U010P-38 u Pericó prefabricat de formigó de 40x40x100 cm de secció interior i 12,5 cm de gruix de
parets, per a canalització de comunicacions, amb marc i tapa de fosa dúctil, inclòs
l'excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocado, segons
plànols

253,24 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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GFB1ESCAP-39 u Formació d'escomesa d'aigua amb tub PE fins DN 32 mm formada per collarí de presa,
enllaços de connexió i joc d'aixetes. Inclou reposició i obra de paleteria necessària

295,82 €

(DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

GFB1ESCGP-40 u Obra civil per a formació d'escomesa de gas 146,04 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

GFB1ESCSP-41 u Formació i/o reposició d'escomesa de sanejament, totalment acabada i provada, desde
façana de la casa fins a la canonada d'aigues residuals amb tub de 200 mm de PE. Inclós
excavació de rasa, rebliment amb el material de la propìa excavació i reposicío de paviments.
Inclós recobriment del tub amb formigó inclòs colzes en cas necessari.

199,47 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

GG22RP1KP-42 m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada, canaleta de PVC i cinta senyalitzadora.

10,20 €

(DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

GG311701P-43 m Subministrament i estesa de linia elèctrica de BT amb cable d'alumini RV 0,6/1 kV 3x240 +
150 mm2

26,31 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

GG31450VP-44 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

4,71 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

GG3809U2P-45 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari

7,28 €

(SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

GMA9F1U010P-46 m2 Paviment de llambordins prefabricats tipus Julià o similar, de 12x18de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix, llit de
morter de 3 cm i totes les feines adients

48,88 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

GMADK2A6F4P-47 u Reposició d'escomesa amb connexió en TET amb 2 tubs de PE corrugat doble capa de 160
mm de diàmetre exterior i col·locacio de cinta senyalitzadora i proteccio de sorra

87,79 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

GR61U502P-48 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia o Tilia cordata,
de perímetre tronc 6/8 en pa de terra metàl·lic (PTM), en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor i protector de
base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

29,70 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

K2148212P-49 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

203,34 €

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

K2164771P-50 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10,22 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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K21A3A1AP-51 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions , de 20 m2 com a
màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la
seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

129,48 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

PPALU004P-52 Ut. Cata per a localització de serveis, inclós reposició de paviment i totes les feines adients 101,00 €

(CENT UN EUROS)

XPA10022P-53 ut Connexió a xarxa existent. Inclou totes les peces especials. 300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)

Martí Corominas i Blanch
Enginyer de Camins, Canals i Ports
col. num. 11.039

Figueres, octubre de 2014
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P-1 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

15,97 €

Altres conceptes 15,97000 €

P-2 E2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

31,92 €

Altres conceptes 31,92000 €

P-3 E2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,14 €

B2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,14000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 F2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de
residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

6,46 €

Altres conceptes 6,46000 €

P-5 F2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

6,14 €

Altres conceptes 6,14000 €

P-6 F2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat
superior a 1,45 t/m3

5,72 €

B2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat
superior a 1,45 t/m3

5,66000 €

Altres conceptes 0,06000 €

P-7 F31521N1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

66,31 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

61,52300 €

Altres conceptes 4,78700 €

P-8 F9A1201F m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 24,47 €

B0111000 m3 Aigua 0,05950 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 18,81400 €

Altres conceptes 5,59650 €

P-9 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

76,53 €

B0DF7G0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 0,85595 €

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

11,99242 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,19511 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 2,09076 €

Altres conceptes 61,39576 €

P-10 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

53,68 €
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BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis

15,26000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

3,17123 €

Altres conceptes 35,24877 €

P-11 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra, inclòs bastiment i tapa

133,90 €

B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,18000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 2,65943 €

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

19,82497 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 28,87000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,35208 €

Altres conceptes 81,01352 €

P-12 FDKZH8B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
350x350 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

33,86 €

BDKZH8B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 350x350 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

13,06000 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,86610 €

Altres conceptes 19,93390 €

P-13 FG22RG1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada

4,59 €

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

3,52920 €

Altres conceptes 1,06080 €

P-14 FG23EA15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

7,01 €

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,21000 €

BG23EA10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

5,85480 €

Altres conceptes 0,94520 €

P-15 FMA9A1201 m3 Reposició de paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 24,47 €

B0111000 m3 Aigua 0,05950 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 18,81400 €

Altres conceptes 5,59650 €

P-16 FMAQ11AT u Banc ERGO UM368 o similar de F.Dúctil Benito, de fusta tropical envernissada i tractada
amb fungicida, de 180 cm de llargària, amb 6 llistons de 110x35 mm, cargols i passadors
d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó de 20x20x20 cm, i amb
certificat FSC de fusta provinent de gestió forestal sostenible.

304,67 €

07BANC304 u Banc Neobarcino model UM304 de Fundició Ductil Benito de 1800x715x820mm. 224,00000 €

Altres conceptes 80,67000 €

P-17 FN12E324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 125 mm, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

287,97 €
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BN12E320 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN,
de bronze, preu alt

224,57000 €

Altres conceptes 63,40000 €

P-18 FQ210100 u Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer
perforada, estructura de suport amb tub de diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de
platina i fixació mecànica al paviment

100,53 €

BQ210001 u Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer
perforada, estructura de suport tub diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i tacs
spit de fixació a paviment, color a escollir

85,84000 €

Altres conceptes 14,69000 €

P-19 G2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb
retroexcavadora de 8 a 10 t i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

18,58 €

Altres conceptes 18,58000 €

P-20 G219U035 m2 Demolició de paviment de qualsevol tipus, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, inclós part
proporcional de tall de disc en serra, incloses càrrega i transport a l'abocador

4,60 €

Altres conceptes 4,60000 €

P-21 G221U115 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4,60 €

Altres conceptes 4,60000 €

P-22 G222U105 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

11,20 €

Altres conceptes 11,20000 €

P-23 G228U011 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments amb material seleccionat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

7,44 €

B03D1002 M3 Terra seleccionada, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,72750 €

B011U000 M3 Aigua 0,02300 €

Altres conceptes 3,68950 €

P-24 G228U022 m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

7,35 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,99600 €

B0111000 m3 Aigua 0,05950 €

Altres conceptes 3,29450 €

P-25 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

33,15 €

B0111000 m3 Aigua 0,05950 €

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 28,23600 €

Altres conceptes 4,85450 €

P-26 G2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat
superior a 1,45 t/m3

5,72 €

B2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat
superior a 1,45 t/m3

5,66000 €

Altres conceptes 0,06000 €

P-27 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 21,37 €
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B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,69600 €

B0111000 m3 Aigua 0,05950 €

Altres conceptes 2,61450 €

P-28 G9610004 m Vorada de 12x30 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i corba, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada

46,28 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,84000 €

B961UC04 m Pedra granítica, recta o corba, escairada i buixardada, per a vorada, de 12x30 cm 29,13750 €

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

4,23150 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05260 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,68910 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14700 €

Altres conceptes 10,18230 €

P-29 G9916445 u Escocell de 93x93 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 100x25x7
cm, amb una cara arrodonida, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre
i col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió

72,21 €

B9912B20 m Peces de morter de ciment, per a escocells, de 100x25x7 cm, amb una cara arrodonida 48,55200 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,06995 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

6,05550 €

Altres conceptes 17,53255 €

P-30 G9F12323 m2 Paviment de llambordins prefabricats tipus Julià o similar, de 12x18de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 20 cm de gruix, llit de
morter de 3 cm i totes les feines adients

51,44 €

B9F1U010 M2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, sèrie 1 14,11680 €

B0718000 M3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,07420 €

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

13,65000 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,09460 €

Altres conceptes 21,50440 €

P-31 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols. Inclòs tub de desguàs de polietilé de 200 mm. de diàmetre per a
connexió a xarxa

293,31 €

B0D7U002 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,46400 €

BD5ZU001 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 68,87000 €

BFA1L480 m Tub de PE de 200 mm de diàmetre nominal 24,01200 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,84800 €

B071U001 m3 Morter M-80 1,79980 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 65,00550 €

B0A3U100 kg Clau acer 0,33600 €
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Altres conceptes 128,97470 €

P-32 GD759375 m Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:6,
solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

49,52 €

BD759000 m Tub de formigó de diàmetre 40 cm 10,95150 €

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

11,80307 €

Altres conceptes 26,76543 €

P-33 GD7JE425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

55,45 €

BD7JE400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

16,66680 €

Altres conceptes 38,78320 €

P-34 GDB1U077 u Connexions a xarxa existent de sanejament o aigües pluvials, inclós totes les feines,
totalment acabat i provat

300,34 €

BFB1U008 u Escomesa amb tub PE fins DN 32 mm formada per collarí de presa, enllaços de connexió i
joc d'aixetes

90,15000 €

B0312400 M3 Sorra de pedrera granítica de 0 a 5 mm 15,07550 €

B051U003 T Ciment pòrtland cem I/32,5 0,26984 €

Altres conceptes 194,84466 €

P-35 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

529,62 €

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

79,17000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de
ruptura de 40 t

113,39000 €

BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària 76,74000 €

BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs 74,42000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 4,49950 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm
de diàmetre

23,88000 €

Altres conceptes 157,52050 €

P-36 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de
diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

28,16 €

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

18,42750 €

B03D1002 M3 Terra seleccionada, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,72750 €

BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb grau 7 de resistència al
xoc, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

3,91680 €

Altres conceptes 2,08820 €

P-37 GDK2ARQM u Arqueta tipus M per a canalització de serveis de dimensions segons planols, amb parets de 8
cm de gruix i solera de 6 cm de gruix de formigó HM20 amb col.locació de marc i tapa, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

222,62 €
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B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 8,14500 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 92,37840 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,20000 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,86730 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 5,88000 €

Altres conceptes 110,14930 €

P-38 GDK3U010 u Pericó prefabricat de formigó de 40x40x100 cm de secció interior i 12,5 cm de gruix de
parets, per a canalització de comunicacions, amb marc i tapa de fosa dúctil, inclòs
l'excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocado, segons
plànols

253,24 €

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

18,08625 €

BDKZU010 u Marc de 40x40cm amb tapa de pas lliure 40x40 cm, de fosa dúctil, per a pericó de 40x40 cm
de secció interior

50,00000 €

BDK1U005 u Pericó prefabricat de 40x40x100 cm de secció interior i 12,5 cm de gruix de parets, per a
canalització de comunicacions, amb forats per a tubs

50,00000 €

Altres conceptes 135,15375 €

P-39 GFB1ESCA u Formació d'escomesa d'aigua amb tub PE fins DN 32 mm formada per collarí de presa,
enllaços de connexió i joc d'aixetes. Inclou reposició i obra de paleteria necessària

295,82 €

B0312400 M3 Sorra de pedrera granítica de 0 a 5 mm 15,07550 €

B051U003 T Ciment pòrtland cem I/32,5 0,26984 €

BFB1U008 u Escomesa amb tub PE fins DN 32 mm formada per collarí de presa, enllaços de connexió i
joc d'aixetes

90,15000 €

Altres conceptes 190,32466 €

P-40 GFB1ESCG u Obra civil per a formació d'escomesa de gas 146,04 €

B0312400 M3 Sorra de pedrera granítica de 0 a 5 mm 15,07550 €

BFB1U008 u Escomesa amb tub PE fins DN 32 mm formada per collarí de presa, enllaços de connexió i
joc d'aixetes

90,15000 €

B051U003 T Ciment pòrtland cem I/32,5 0,26984 €

Altres conceptes 40,54466 €

P-41 GFB1ESCS u Formació i/o reposició d'escomesa de sanejament, totalment acabada i provada, desde
façana de la casa fins a la canonada d'aigues residuals amb tub de 200 mm de PE. Inclós
excavació de rasa, rebliment amb el material de la propìa excavació i reposicío de paviments.
Inclós recobriment del tub amb formigó inclòs colzes en cas necessari.

199,47 €

B0312400 M3 Sorra de pedrera granítica de 0 a 5 mm 15,07550 €

B051U003 T Ciment pòrtland cem I/32,5 0,26984 €

BFB1U001 u Escomesa amb tub PE fins DN 200 mm formada per collarí de presa i enllaços de connexió
necessaris

50,15000 €

Altres conceptes 133,97466 €

P-42 GG22RP1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada, canaleta de PVC i cinta senyalitzadora.

10,20 €

BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 0,34680 €

BG2A0005 m Canaleta de PVC de 60x20 mm, tipus CANALES 77 de UNEX o equivalent, amb part
proporcional d'accessoris i suports

3,22320 €
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BG22RP10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a
canalitzacions soterrades

4,23150 €

Altres conceptes 2,39850 €

P-43 GG311701 m Subministrament i estesa de linia elèctrica de BT amb cable d'alumini RV 0,6/1 kV 3x240 +
150 mm2

26,31 €

BG311900 M Cable d'alumini designació RV 0,6/1 kV 3x240+150 mm2 inclòs material auxiliar necessari 22,05000 €

Altres conceptes 4,26000 €

P-44 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

4,71 €

BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari

2,35000 €

Altres conceptes 2,36000 €

P-45 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari

7,28 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,10000 €

BGW38000 u Part proporcional d´accessoris per a conductors de coure nus 0,12544 €

Altres conceptes 6,05456 €

P-46 GMA9F1U01 m2 Paviment de llambordins prefabricats tipus Julià o similar, de 12x18de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix, llit de
morter de 3 cm i totes les feines adients

48,88 €

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

10,23750 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,09460 €

B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, sèrie 1 10,16940 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,66700 €

Altres conceptes 25,71150 €

P-47 GMADK2A6 u Reposició d'escomesa amb connexió en TET amb 2 tubs de PE corrugat doble capa de 160
mm de diàmetre exterior i col·locacio de cinta senyalitzadora i proteccio de sorra

87,79 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 1,52000 €

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

27,76470 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,39609 €

B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,18000 €

Altres conceptes 56,92921 €

P-48 GR61U502 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia o Tilia cordata,
de perímetre tronc 6/8 en pa de terra metàl·lic (PTM), en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor i protector de
base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

29,70 €

BR822002 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim 6 cm, inclòs un
cinturó complert per a la subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra

3,99000 €
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BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i extracte
húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona d'aplec

0,11256 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,13780 €

BR472102 u Subministrament d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia o Tilia cordata, de
perímetre tronc 6/8 en pa de terra metàl·lic (PTM)

16,15000 €

BR824002 u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat d'absorció d'aigua,
col·locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,29000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,11180 €

Altres conceptes 7,90784 €

P-49 K2148212 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

203,34 €

Altres conceptes 203,34000 €

P-50 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10,22 €

Altres conceptes 10,22000 €

P-51 K21A3A1A u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions , de 20 m2 com a
màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la
seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

129,48 €

Altres conceptes 129,48000 €

P-52 PPALU004 Ut. Cata per a localització de serveis, inclós reposició de paviment i totes les feines adients 101,00 €

Sense descomposició 101,00000 €

P-53 XPA10022 ut Connexió a xarxa existent. Inclou totes les peces especials. 300,00 €

Sense descomposició 300,00000 €

Martí Corominas i Blanch
Enginyer de Camins, Canals i Ports
col. num. 11.039

Figueres, octubre de 2014
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Obra 01 Pressupost VILAMALLA PAU3

Capítol 01 Enderroc

1 G2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de
volum aparent amb retroexcavadora de 8 a 10 t i càrrega mecànica i
manual de runes sobre camió (P - 19)

18,58 352,975 6.558,28

2 G219U035 m2 Demolició de paviment de qualsevol tipus, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, inclós part proporcional de tall de disc en serra, incloses
càrrega i transport a l'abocador (P - 20)

4,60 666,750 3.067,05

3 4215ANNA m2 Desmuntatge de coberta de fibrociment (P - 0) 20,00 226,700 4.534,00

4 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 50)

10,22 242,560 2.478,96

5 K2148212 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 49)

203,34 23,760 4.831,36

6 K21A3A1A u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans
dimensions , de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 51)

129,48 2,000 258,96

TOTAL Capítol 01.01 21.728,61

Obra 01 Pressupost VILAMALLA PAU3

Capítol 02 Moviment de terres

1 G221U115 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 21)

4,60 889,000 4.089,40

TOTAL Capítol 01.02 4.089,40

Obra 01 Pressupost VILAMALLA PAU3

Capítol 03 Pavimentació

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 27)

21,37 222,250 4.749,48

2 F9A1201F m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
(P - 8)

24,47 30,842 754,70

3 G9F12323 m2 Paviment de llambordins prefabricats tipus Julià o similar, de 12x18de
formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 20 cm de gruix, llit de
morter de 3 cm i totes les feines adients (P - 30)

51,44 1.001,100 51.496,58

4 G9610004 m Vorada de 12x30 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i
corba, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 28)

46,28 20,500 948,74

TOTAL Capítol 01.03 57.949,50

EUR
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Capítol 04 Serveis

Titol 3 4A Sanejament

1 G219U035 m2 Demolició de paviment de qualsevol tipus, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, inclós part proporcional de tall de disc en serra, incloses
càrrega i transport a l'abocador (P - 20)

4,60 5,280 24,29

2 G222U105 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

11,20 5,280 59,14

3 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 - 25)

33,15 2,640 87,52

4 G228U022 m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb material procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 24)

7,35 1,690 12,42

5 GD7JE425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 33)

55,45 8,800 487,96

6 GMA9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats tipus Julià o similar, de 12x18de
formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix, llit de
morter de 3 cm i totes les feines adients (P - 46)

48,88 5,280 258,09

7 GFB1ESCS u Formació i/o reposició d'escomesa de sanejament, totalment acabada
i provada, desde façana de la casa fins a la canonada d'aigues
residuals amb tub de 200 mm de PE. Inclós excavació de rasa,
rebliment amb el material de la propìa excavació i reposicío de
paviments. Inclós recobriment del tub amb formigó inclòs colzes en
cas necessari. (P - 41)

199,47 3,000 598,41

8 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 10)

53,68 3,000 161,04

9 F2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació
autoritzada de gestio de residus, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 4)

6,46 6,600 42,64

10 F2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 5)

6,14 1,878 11,53

11 F2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts
amb una densitat superior a 1,45 t/m3 (P - 6)

5,72 8,478 48,49

TOTAL Titol 3 01.04.4A 1.791,53

Obra 01 Pressupost VILAMALLA PAU3

Capítol 04 Serveis

Titol 3 4B Drenatge

1 G219U035 m2 Demolició de paviment de qualsevol tipus, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, inclós part proporcional de tall de disc en serra, incloses
càrrega i transport a l'abocador (P - 20)

4,60 2,000 9,20

2 G222U105 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en

11,20 36,784 411,98

EUR
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talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

3 G228U022 m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb material procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 24)

7,35 10,416 76,56

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 - 25)

33,15 20,615 683,39

5 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20,
inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de
fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols. Inclòs tub
de desguàs de polietilé de 200 mm. de diàmetre per a connexió a
xarxa (P - 31)

293,31 3,000 879,93

6 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 35)

529,62 3,000 1.588,86

7 GD759375 m Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat interiorment amb
morter de ciment 1:6, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i
argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 32)

49,52 43,400 2.149,17

8 GDB1U077 u Connexions a xarxa existent de sanejament o aigües pluvials, inclós
totes les feines, totalment acabat i provat (P - 34)

300,34 1,000 300,34

9 FMA9A1201F m3 Reposició de paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material
al 95 % del PM (P - 15)

24,47 3,808 93,18

10 GMA9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats tipus Julià o similar, de 12x18de
formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix, llit de
morter de 3 cm i totes les feines adients (P - 46)

48,88 2,000 97,76

11 F2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació
autoritzada de gestio de residus, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 4)

6,46 45,784 295,76

12 F2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 5)

6,14 0,700 4,30

13 F2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts
amb una densitat superior a 1,45 t/m3 (P - 6)

5,72 46,484 265,89

TOTAL Titol 3 01.04.4B 6.856,32

Obra 01 Pressupost VILAMALLA PAU3

Capítol 04 Serveis

Titol 3 4C Aigua

1 G219U035 m2 Demolició de paviment de qualsevol tipus, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, inclós part proporcional de tall de disc en serra, incloses
càrrega i transport a l'abocador (P - 20)

4,60 3,440 15,82

2 G222U105 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

11,20 3,096 34,68

3 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 - 25)

33,15 1,720 57,02

4 G228U011 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments amb material
seleccionat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 23)

7,44 0,413 3,07

EUR
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5 GMA9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats tipus Julià o similar, de 12x18de
formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix, llit de
morter de 3 cm i totes les feines adients (P - 46)

48,88 3,440 168,15

6 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 9)

76,53 3,000 229,59

7 FDKZH8B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 350x350 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col.locat amb morter (P - 12)

33,86 3,000 101,58

8 FN12E324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 125
mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 17)

287,97 3,000 863,91

9 GFB1ESCA u Formació d'escomesa d'aigua amb tub PE fins DN 32 mm formada per
collarí de presa, enllaços de connexió i joc d'aixetes. Inclou reposició i
obra de paleteria necessària (P - 39)

295,82 3,000 887,46

10 XPA10022 ut Connexió a xarxa existent. Inclou totes les peces especials. (P - 53) 300,00 3,000 900,00

11 F2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació
autoritzada de gestio de residus, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 4)

6,46 3,896 25,17

12 F2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 5)

6,14 1,213 7,45

13 F2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts
amb una densitat superior a 1,45 t/m3 (P - 6)

5,72 5,109 29,22

TOTAL Titol 3 01.04.4C 3.323,12

Obra 01 Pressupost VILAMALLA PAU3

Capítol 04 Serveis

Titol 3 4D Baixa tensió

1 G219U035 m2 Demolició de paviment de qualsevol tipus, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, inclós part proporcional de tall de disc en serra, incloses
càrrega i transport a l'abocador (P - 20)

4,60 13,760 63,30

2 PPALU004 Ut. Cata per a localització de serveis, inclós reposició de paviment i totes
les feines adients (P - 52)

101,00 2,000 202,00

3 G222U105 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

11,20 20,640 231,17

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 - 25)

33,15 1,560 51,71

5 F31521N1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des
de camió (P - 7)

66,31 5,240 347,46

6 GG22RP1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada, canaleta de PVC i cinta senyalitzadora. (P - 42)

10,20 34,400 350,88

7 G228U022 m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb material procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 24)

7,35 13,760 101,14

8 GG311701 m Subministrament i estesa de linia elèctrica de BT amb cable d'alumini
RV 0,6/1 kV 3x240 + 150 mm2 (P - 43)

26,31 17,200 452,53

EUR



Vilamalla pau3

PRESSUPOST Pàg.: 5

9 GMADK2A6F4 u Reposició d'escomesa amb connexió en TET amb 2 tubs de PE
corrugat doble capa de 160 mm de diàmetre exterior i col·locacio de
cinta senyalitzadora i proteccio de sorra (P - 47)

87,79 3,000 263,37

10 GMA9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats tipus Julià o similar, de 12x18de
formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix, llit de
morter de 3 cm i totes les feines adients (P - 46)

48,88 13,760 672,59

11 F2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació
autoritzada de gestio de residus, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 4)

6,46 25,840 166,93

12 F2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 5)

6,14 4,853 29,80

13 G2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts
amb una densitat superior a 1,45 t/m3 (P - 26)

5,72 30,693 175,56

TOTAL Titol 3 01.04.4D 3.108,44

Obra 01 Pressupost VILAMALLA PAU3

Capítol 04 Serveis

Titol 3 4E Enllumenat públic

1 G219U035 m2 Demolició de paviment de qualsevol tipus, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, inclós part proporcional de tall de disc en serra, incloses
càrrega i transport a l'abocador (P - 20)

4,60 11,400 52,44

2 G222U105 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

11,20 10,500 117,60

3 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 - 25)

33,15 3,480 115,36

4 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment,
inclòs material auxiliar necessari (P - 45)

7,28 43,500 316,68

5 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo
General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari (P - 44)

4,71 43,500 204,89

6 FG22RG1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència
a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 13)

4,59 43,500 199,67

7 G228U022 m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb material procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 24)

7,35 7,020 51,60

8 GMA9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats tipus Julià o similar, de 12x18de
formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix, llit de
morter de 3 cm i totes les feines adients (P - 46)

48,88 11,400 557,23

9 XPA11001 Ut Reconexió de punt de llum existent. (P - 0) 18,00 1,000 18,00

10 XMAPA11025 Ut Subministrament i instal·lació de punt de llum format per lluminaria
tipus NAUTA de la casa SALVI o similar amb bombeta de 70W Vsap i
braç tipus ARCO de la casa SALVIL o similar de 65cm de llargada.
Inclou totes les feines necessàries per al seu muntatge i posta en
marxa. (P - 0)

852,20 3,000 2.556,60

EUR



Vilamalla pau3

PRESSUPOST Pàg.: 6

11 GDK3U010 u Pericó prefabricat de formigó de 40x40x100 cm de secció interior i
12,5 cm de gruix de parets, per a canalització de comunicacions, amb
marc i tapa de fosa dúctil, inclòs l'excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocado, segons plànols (P -
38)

253,24 4,000 1.012,96

12 FG23EA15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió endollada i muntat superficialment (P - 14)

7,01 9,000 63,09

13 F2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació
autoritzada de gestio de residus, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 4)

6,46 13,000 83,98

14 F2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 5)

6,14 3,992 24,51

15 F2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts
amb una densitat superior a 1,45 t/m3 (P - 6)

5,72 16,992 97,19

TOTAL Titol 3 01.04.4E 5.471,80

Obra 01 Pressupost VILAMALLA PAU3

Capítol 04 Serveis

Titol 3 4F Xarxa de telefonia

1 G219U035 m2 Demolició de paviment de qualsevol tipus, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, inclós part proporcional de tall de disc en serra, incloses
càrrega i transport a l'abocador (P - 20)

4,60 19,800 91,08

2 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de
PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb
material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
36)

28,16 48,500 1.365,76

3 FG23EA15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió endollada i muntat superficialment (P - 14)

7,01 48,500 339,99

4 GMA9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats tipus Julià o similar, de 12x18de
formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix, llit de
morter de 3 cm i totes les feines adients (P - 46)

48,88 19,800 967,82

5 GDK2ARQM u Arqueta tipus M per a canalització de serveis de dimensions segons
planols, amb parets de 8 cm de gruix i solera de 6 cm de gruix de
formigó HM20 amb col.locació de marc i tapa, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 37)

222,62 2,000 445,24

6 F2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 5)

6,14 7,044 43,25

7 F2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts
amb una densitat superior a 1,45 t/m3 (P - 6)

5,72 5,544 31,71

TOTAL Titol 3 01.04.4F 3.284,85

Obra 01 Pressupost VILAMALLA PAU3

Capítol 04 Serveis

Titol 3 4G Xarxa de gas

EUR



Vilamalla pau3

PRESSUPOST Pàg.: 7

1 G219U035 m2 Demolició de paviment de qualsevol tipus, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, inclós part proporcional de tall de disc en serra, incloses
càrrega i transport a l'abocador (P - 20)

4,60 6,400 29,44

2 G222U105 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

11,20 5,760 64,51

3 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 - 25)

33,15 3,200 106,08

4 G228U011 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments amb material
seleccionat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 23)

7,44 0,768 5,71

5 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra, inclòs bastiment
i tapa (P - 11)

133,90 3,000 401,70

6 GFB1ESCG u Obra civil per a formació d'escomesa de gas (P - 40) 146,04 3,000 438,12

7 F2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 5)

6,14 8,000 49,12

8 F2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació
autoritzada de gestio de residus, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 4)

6,46 7,260 46,90

9 F2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts
amb una densitat superior a 1,45 t/m3 (P - 6)

5,72 15,260 87,29

TOTAL Titol 3 01.04.4G 1.228,87

Obra 01 Pressupost VILAMALLA PAU3

Capítol 06 Jardineria i mobiliari urbà

1 G9916445 u Escocell de 93x93 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de
ciment de 100x25x7 cm, amb una cara arrodonida, rejuntades amb
morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió (P - 29)

72,21 4,000 288,84

2 GR61U502 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus
angustifolia o Tilia cordata, de perímetre tronc 6/8 en pa de terra
metàl·lic (PTM), en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor i
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 48)

29,70 4,000 118,80

3 FMAQ11ATP5 u Banc ERGO UM368 o similar de F.Dúctil Benito, de fusta tropical
envernissada i tractada amb fungicida, de 180 cm de llargària, amb 6
llistons de 110x35 mm, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de
passamà, ancorat amb daus de formigó de 20x20x20 cm, i amb
certificat FSC de fusta provinent de gestió forestal sostenible. (P - 16)

304,67 5,000 1.523,35

4 FQ210100 u Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de
planxa d'acer perforada, estructura de suport amb tub de diàmetre 40
mm, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment
(P - 18)

100,53 3,000 301,59

TOTAL Capítol 01.06 2.232,58

EUR



Vilamalla pau3

PRESSUPOST Pàg.: 8

Obra 01 Pressupost VILAMALLA PAU3

Capítol 07 Gestió residus

1 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

15,97 22,670 362,04

2 E2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 2)

31,92 22,670 723,63

3 E2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment
especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)

0,14 2.947,100 412,59

4 F2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 5)

6,14 694,459 4.263,98

5 F2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts
amb una densitat superior a 1,45 t/m3 (P - 6)

5,72 694,459 3.972,31

6 F2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació
autoritzada de gestio de residus, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 4)

6,46 1.108,000 7.157,68

TOTAL Capítol 01.07 16.892,23

Obra 01 Pressupost VILAMALLA PAU3

Capítol 08 Seguretat i Salut

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Capítol 01.08 1.500,00

Obra 01 Pressupost VILAMALLA PAU3

Capítol 09 Varis

1 XPA10001 PA Partida alçada a justificar per a obres d'escomeses de serveis (P - 0) 1.563,24 1,000 1.563,24

TOTAL Capítol 01.09 1.563,24

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resum de pressupost 



Vilamalla pau3

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.04.4A  Sanejament 1.791,53

Titol 3 01.04.4B  Drenatge 6.856,32

Titol 3 01.04.4C  Aigua 3.323,12

Titol 3 01.04.4D  Baixa tensió 3.108,44

Titol 3 01.04.4E  Enllumenat públic 5.471,80

Titol 3 01.04.4F  Xarxa de telefonia 3.284,85

Titol 3 01.04.4G  Xarxa de gas 1.228,87

Capítol 01.04  Serveis 25.064,93

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
25.064,93

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Enderroc 21.728,61

Capítol 01.02  Moviment de terres 4.089,40

Capítol 01.03  Pavimentació 57.949,50

Capítol 01.04  Serveis 25.064,93

Capítol 01.06  Jardineria i mobiliari urbà 2.232,58

Capítol 01.07  Gestió residus 16.892,23

Capítol 01.08  Seguretat i Salut 1.500,00

Capítol 01.09  Varis 1.563,24

Obra 01 Pressupost VILAMALLA PAU3 131.020,49

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
131.020,49

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost VILAMALLA PAU3 131.020,49

131.020,49

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Últim full 



Vilamalla pau3

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 131.020,49

13 % Despeses generals SOBRE 131.020,49..................................................................... 17.032,66

6 % Benefici industrial SOBRE 131.020,49.......................................................................... 7.861,23

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 155.914,38

21 % IVA SOBRE 155.914,38.............................................................................................. 32.742,02

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 188.656,40

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cent vuitanta-vuit mil sis-cents cinquanta-sis euros amb quaranta cèntims

Martí Corominas i Blanch
Enginyer de Camins, Canals i Ports
col. num. 11.039

Figueres, octubre de 2014




