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 MEMÒRIA 
 
1. Antecedent i objecte del projecte 
 
Es redacta el projecte d’urbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya,  
per encàrrec de l’Ajuntament de Premià de Dalt.  
 
En el projecte queden definides de manera detallada les obres a executar i la forma de realitzar‐les, 
proporcionant als  contractistes  licitadors  la  informació  completa per poder  valorar  les obres amb 
precisió i, així, poder presnetar les seves ofertes degudament fonamentades.  

 
Actualment, els carrers disposen de tots els serveis urbans: clavegueram, aigua potable, electricitat, 
enllumenat públic, telefonia i gas.  

 
La  xarxa  de  clavegueram  és  unitària  i  es  troba  força malmesa  pel  pas  del  temps.  Les  canonades 
d’aigua són de fibrociment i de diàmetre insuficient. La xarxa de baixa tensió i la xarxa de telefonia 
són aèries. El projecte preveu la renovació de les xarxes i el soterrament d’aquests serveis. La xarxa 
de gas Natural es troba en bon estat i no caldrà modificar‐la. 
 
El  projecte  Urbanització  dels  Carrers  Berguedà,  Conca  de  Tremp  i  Avinguda  Catalunya,  te  un 
pressupost de 836.118,19 €. Per poder executar aquesta obra, s’han definit dues fases: 
 
La  primera  fase: Avinguda  Catalunya  Tram  1(Part3),  carrers  Conca  de  Tremp  Tram2  i  Berguedà 
Tram3, amb un pressupost de 464.419,40 €. 
 
La segona fase: Avinguda. Catalunya Tram 1(Part1 i Part 2), amb un pressupost de 379.011,99 €. 
 
2. Descripció de les obres 

 
2.1 Justificació de la solució adoptada 
 
El projecte es redacta seguint les normes tècniques per a la redacció dels projectes d’urbanització en 
l’espai públic.  
 
Les principals actuacions que presenta el projecte d’urbanització,  respecte a  l’estat actual  són  les 
següents: 
 

 La realització de  tota una xarxa de serveis  tals com: pluvials, clavegueram,  telefonia, aigua, 
etc. 

 La  formació de voreres noves que donin compliment als decrets d’accessibilitat, així com  la 
formació de carrers que suprimeixin totalment l’existència de barreres arquitectòniques.  

 La  pavimentació  dels  vials  mitjançant  materials  que  s’adaptin  a  les  noves  morfologies 
constructives, tals com paviments de formigó acolorit, panots i llambordes. 

 El soterrament de les actuals línies aèries de baixa tensió i telecomunicacions, a fi i efecte de 
millorar les visuals de conjunt. 

 
2.2.1. Enderrocs i moviments de terres 
 
Es  realitzaran  tota una  sèrie d’enderrocs  vinculats principalment  al paviment, malgrat que poden 
realitzar‐se altre tipus d’enderrocs en funció de l’execució de les obres. 
 
Es realitzaran els moviments de terres per pas de serveis, instal∙lacions i caixes de paviment, tal com 
es descriu a  la part gràfica del projecte. Aquests moviments es realitzaran amb mitjans mecànics  i 
ajudes manuals. 
 
S’haurà de tenir especial compte amb els murs i elements privats que delimitin amb l’espai de l’obra, 
perquè no rebin cap mena de cop i deteriorament produït per les obres.  
 
2.2.2. Ram de paleta i fonaments 
 
El ram de paleta es concentra bàsicament en  la col∙locació de peces tals com bordons de formigó  i 
altres materials,  rigoles, construcció de pous de  serveis, pericons,   armaris de  serveis, construcció 
d’embornals, etc.  
 
2.2.3. Xarxa d’aigües residuals i pluvials 
 
El  present  projecte  contempla  l’execució  d’una  xarxa  separativa  als  carrers  Conca  de  Tremp  i 
Berguedà. Seran dos col∙lectors de PPE de doble capa autoportant. El col∙lector de aigües residuals 
serà de Ø400 mm.  i recollirà els baixants de  les cases. El col∙lector de pluvials serà de Ø400 mm  i 
recollirà  els  embornals,  ambdós  aniran  a  connectar  a  la  xarxa  existent.  En  el  cas  de  l’Avinguda 
Catalunya serà un sol col∙lector de Ø400 mm. per aigües pluvials 
 
La  xarxa  s’ha  resolt  han  tubs  de  PPE  de  doble  capa  llis  interior  ,  corrugat  exterior  de  diferents 
diàmetres.  Les  rases es  rebliran amb  sauló net en un gruix  suficient per protegir  la  canonada. En 
aquells trams on el recobriment del col∙lector sigui inferior a un metre, el rebliment serà de formigó. 
 
Les escomeses dels habitatges es faran directament a la xarxa i totes elles seran amb tub de 200 mm 
de diàmetre. 
 
El drenatge dels vials es preveu amb embornals que connectin a  la xarxa amb tubs de 200 mm. de 
diàmetre.  Els  embornals  seran  de  reixa  de  fossa  dúctil, model  tipus  Delta  80  de  Fundició Dúctil 
Benito  o equivalent. 
 
Els  pous  de  registre  seran  de  planta  circular  amb  peces  prefabricades  de  formigó  de  100  cm  de 
diàmetre interior. Les tapes seran de fossa dúctil tipus D400 kerkus 700 de Fundició Dúctil Benito o 
equivalent. Els esgraons dels pous de registre seran d’acer galvanitzat recobert de polipropilè. 
 
Les connexions dels embornals aniran perpendicular al clavegueram general. 
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Abans de  la recepció, es procedirà a  la  inspecció de  la xarxa de clavegueram mitjançant càmera de 
TV. 

 
2.2.4. Xarxa d’aigua potable 
El present projecte  contempla  l’actuació en  la xarxa d’aigua potable  segons  criteris establerts per 
companyia. 
 
2.2.5. Enllumenat públic 
 
El present projecte contempla la  instal∙lacions de la xarxa d’enllumenat públic.  
 
2.2.6. Instal∙lació de la xarxa de telecomunicacions 
 
El present projecte contempla les previsions per el soterrament de la xarxa de telefonia.  
 
2.2.7. Xarxa de gas natural 
 
El present projecte no contempla cap mena d’actuació en la xarxa de gas natural. 
 
2.2.8. Soterrament xarxa elèctrica 
 
El present projecte contempla  l’actuació en  la xarxa de baixa  tensió  segons  criteris establerts per 
companyia 
 
2.2.9.. Pavimentació del sector 
 
El projecte contempla  la conversió dels actuals carrers, en espais continus amb clara prioritat dels 
vianants, tal com determina la documentació gràfica de projecte. 
 
Els materials a utilitzar estan definits en els diferents documents del projecte. 

 
2.2.10. Senyalització 
 
El projecte contempla una partida per senyalització horitzontal i vertical de l’àmbit definitiu. 
 
2.2.11. Patides complementàries 
 
A l’estudi de Seguretat i Salut hi ha el pressupost de Seguretat i Salut. 
Al Pla de Control de Qualitat hi ha el pressupost del Control de Qualitat. 
 
3. Termini i execució de les obres 
 
Es proposa com a termini d'execució de la totalitat de les obres el de cinc mesos, comptats a partir 
del replantejament de les obres, i com a termini de garantia el de dotze mesos a partir de la recepció 
provisional de les mateixes. 

 
4. Seguretat i salut 
 
D’acord amb el Reial Decret 1627  / 1997  s’inclou en el present projecte un estudi de Seguretat  i 
Salut. La descripció d’aquest es detalla a l’annex núm. 3. 
 
5. justificació de preus 
 
Prenent com a base el cost dels sous de la zona dels treballs i tenint en compte les càrregues socials 
que  les  graven,  s'ha  calculat el preu de  la mà d'obra que  intervé en  cada unitat que  composa el 
Projecte, ajustant‐se igualment al preu dels sous. 
 
En qualsevol  cas,  aquests preus  es  veuran  sotmesos  a  la  licitació que depurarà  i  compensarà  les 
variacions que es produeixin entre  la redacció del Projecte i  la seva execució. Amb el cost de  la mà 
d'obra, el preu dels materials i el transport, s'obtindran els preus que es detallen en el Document n. 
4, Quadre de Preus. La valoració dels preus de la maquinària, s'ha fet partint de les dades facilitades 
per empreses especialitzades. 
La descripció de  les partides d’obra així com els materials, controls d’execució  i controls de  l’unitat 
acabada estan incloses al document número 3: Plec de Condicions tècniques. 
 
No hi haurà lloc a una revisió de preus de les obres. 
 
6. Pressupost carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya. 
 
Aplicant  els  preus  corresponents  a  les  diferents  unitats  d'obra,  s'obté  un  pressupost  d'Execució 
Material de CINC‐CENTS VUITANTA MIL, SIS‐CENTS SETANTA SET euros amb NORANTA SIS cèntims 
(580.677,96 €). 
 
Incrementant aquest valor amb el 6% de benefici industrial, el 13% de despeses generals, i aplicant 
el 21 % d’I.V.A. s’obté un pressupost d'Execució per Contracte de VUIT‐CENTS TRENTA SIS MIL, CENT 
DIVUIT euros amb DINOU cèntims (836.118,19 €). 
 
7. Pressupost Avinguda  Catalunya Tram 1(Part3), carrers Conca de Tremp Tram2 i Berguedà Tram3 
 
Aplicant  els  preus  corresponents  a  les  diferents  unitats  d'obra,  s'obté  un  pressupost  d'Execució 
Material  de  TRES‐CENTS  VINT‐I‐DOS MIL,  CINC‐CENTS  TRENTA  CINC  euros  amb  VUITANTA  VUIT 
cèntims (322.535,88 €). 
 
Incrementant aquest valor amb el 6% de benefici industrial, el 13% de despeses generals, i aplicant 
el 21 % d’I.V.A. s’obté un pressupost d'Execució per Contracte de QUATRE‐CENTS SEIXANTA QUATRE 
MIL, QUATRE‐CENTS DINOU euros amb QUARANTA cèntims (464.419,40 €). 
  
8. Pressupost Avinguda. Catalunya Tram 1(Part1 i Part 2). 
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Aplicant  els  preus  corresponents  a  les  diferents  unitats  d'obra,  s'obté  un  pressupost  d'Execució 
Material  de  DOS‐CENTS  SEIXANTA  TRES  MIL,  DOS‐CENTS  VINT‐I‐UN  euros  amb  CINC  cèntims 
(263.221,05 €). 
 
Incrementant aquest valor amb el 6% de benefici industrial, el 13% de despeses generals, i aplicant 
el 21 % d’I.V.A. s’obté un pressupost d'Execució per Contracte de TRES‐CENTS SETANTA NOU MIL, 
ONCE euros amb NORANTA NOU cèntims (379.011,99 €). 
  
9. Classificació del contractista 
 
D’acord  amb  la  llei  de  contractes  de  les  administracions  públiques  vigent,    la  classificació  dels 
contractistes als que s’adjudiquin les obres del present projecte haurà de ser la següent: 
 
    Grup       G     
    Subgrup     4     
    Categoria     e     
 
10. Sistema d’adjudicació 
 
Es proposa la sistema obert com a sistema d’adjudicació de les obres. 
 
11. Obra complerta 
   
Les obres al que  fa  referència el present projecte  compleixen el que  s'ha especificat en el  vigent 
Reglament de Contractes de l'Estat per construir l'obra completa i ésser susceptible de ser lliurada a 
l'ús general i servei públic corresponent un cop acabada, sense perjudici d'ulteriors ampliacions del 
que posteriorment pugui ser objecte. 
 
12. Documents que integren el projecte 
 
El present Projecte consta dels següents documents: 
 
DOCUMENT NÚM. 1 – Memòria i annexos : 
 
‐ Memòria 
‐Annex núm. 1. Justificació de preus  
‐Annex núm. 2. Pla d’obra  
‐Annex núm. 3. Estudi de seguretat i salut  
‐Annex núm. 4. Control de qualitat  
‐Annex núm. 5. Gestió de residus  
‐Annex núm. 6. Instal∙lacions d’aigua potable 
‐Annex núm. 7. Instal∙lacions de línies de baixa tensió 
  
DOCUMENT NÚM. 2 ‐  Plànols 
 

DOCUMENT NÚM. 3 ‐ Plec de condicions tècniques 
 
DOCUMENT NÚM. 4 ‐ Pressupost 
 
13. CONCLUSIÓ 
 
Amb tot el que fins ara s'ha exposat i els documents que acompanyen aquest projecte es considera 
que  aquest  està  suficientment  detallat,  perquè  serveixi  de  base  a  l'expedient  administratiu 
corresponent i a la posterior licitació i efectiva construcció de les obres a les quals s'ha fet referència. 
 
 
                                 Premià de Dalt, Setembre de 2022 
 
 
L’Alcalde‐President de Premià de Dalt       Serveis Tècnics Municipals 
    
Josep Triadó i Bergés                                                   
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Annex núm. 1 : Justificació de preus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,04h Cap de collaA0112000

 €18,37h Oficial 1aA0121000

 €23,67h Oficial 1a paletaA0122000

 €18,98h Oficial 1a electricistaA012H000

 €18,98h Oficial 1a muntadorA012M000

 €18,37h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €16,09h Oficial 1a llenyataireA012U002

 €17,08h Ajudant electricistaA013H000

 €17,10h Ajudant muntadorA013M000

 €16,43h ManobreA0140000

 €16,95h Manobre especialistaA0150000

Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,58h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €68,31h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €55,52h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb martell
trencador

C11061J0

 €2,93h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/hC110A0G0

 €100,24h Fresadora per a paviment amb càrrega automàticaC110F900

 €86,18h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €54,25h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva
batiló

C1313332

 €33,37h Fressadora de mida petitaC1314000

 €32,15h Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalentC131U025

 €61,79h Motoanivelladora petitaC1331100

 €54,73h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080

 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €12,27h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030

 €31,33h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €40,51h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €50,78h Camió per a transport de 20 tC1501900

 €39,25h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €44,62h Camió gruaC1503000

 €28,74h Camió grua de 10 tC1503U20

 €41,01h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €30,84h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,56h Mesclador continu per a morter preparat en sacsC1704200

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €3,11h Formigonera de 250 lC1705700

 €85,09h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00

 €53,99h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €60,52h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0



Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €45,16h Escombradora autopropulsadaC170E000

 €10,69h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000

 €27,32h Màquina per pintar bandes de vial, aotopropulsadaC1B02A00

 €20,90h Màquina per pintar bandes de vial, d'accionament manualC1B02B00

 €4,90h Regle vibratoriC2005000

 €7,78h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000

 €1,97h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001

Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,25m3 AiguaB0111000

 €19,18t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €18,77t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €19,39t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €15,53m3 Sauló garbellatB0322000

 €18,24t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons

B0331Q10

 €15,56m3 Tot-u artificialB0372000

 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €173,77t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B051E201

 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)

B0552100

 €0,47kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic,
per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un
contingut de fluidificant > 2%

B0552460

 €62,58m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064100C

 €75,00m3 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

B064300C

 €80,00m3 Formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm,amb 200 kg/m3 i de color

B06430JJ

 €60,68m3 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

B064500B

 €60,68m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €62,91m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B065910C

 €55,05m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, HNE-15/P/40

B06NN14C

 €33,31t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150

 €30,48t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710250
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 €10,36m2 Peça de llamborda de 40x20x8 cm, preu altB09F1N2JJ

 €0,91m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15
cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B341C2

 €0,20u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €0,20u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1K2A1

 €15,10m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP0

 €7,40Tn Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
ceràmics inerts amb una densitat 1.20 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RAJJ

 €0,30m2 Vel de polietilè de gruix 150 μm i de pes 144 g/m2B7711H00

 €6,69kg Pintura reflectora per senyalitzacióB8ZB1000

 €6,62m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

B965A6D0

 €23,34m Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

B966A7D0

 €1,71u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a
rigoles

B97423E1

 €8,00m Peça de formigó per a guals, monocapa, de 25x28 cmB9851600

 €6,06m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altB9E13200

 €65,00t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B
50/70 D-8, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

B9H11251

 €60,00t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític

B9H12110

 €76,21u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

BBM11202

 €159,50u Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

BBM13702

 €3,49kg Microesferes de vidreBBM1M000

 €29,86m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyalització vertical

BBMZ1C20
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 €0,73m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de
diàmetre

BD5A2600

 €67,74u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 755x300x40 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció

BD5ZBCC0

 €4,98m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

BD7JE180

 €16,33m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

BD7JL140

 €67,18m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm i 9 cm
de gruix de paret, prefabricada amb escala d'acer galvanitzat

BDD153A0

 €86,84u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124

BDDZ5DD0

 €33,75ut Pericó registrable prefabricat de 30x30x60 cm de dimensions
interiors amb parts de formigó de 8 cm dre gruix

BDK214JJ

 €91,96u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124

BDKZHJB0

 €0,98m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB18400

 €10,64u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió

BFWB1805

 €0,06u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

BFYB1805

 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

BFYB2305

 €1,10m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades

BG22TD10

 €2,19m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

BG22TK10

 €4,09m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC

BG31B550
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 €1,29m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €12,15u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 μm

BGD12220

 €0,36u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nusBGW38000

 €4,38u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

BGYD1000

 €152,00ut Columna telescópica d'acer galvanitzat model nikolson de 4
m d'alçada

BHM11F2J

 €215,00ut Llumenera okapi de sodi de 70W de reactància de doble
nivlell automàtica de GE Lighting

BHN3354J

 €43,24u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000

 €129,24u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i
ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre,
pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM,
revestida amb pintura epoxi

BJS1U040

 €26,70u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb
la canonada

BJS1UZ10

 €1,19m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable

BJS51760

 €3,72u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio
de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre

BJS5R100

 €165,17u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de
programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un
nombre màxim de 8 estacions

BJSA1081

 €71,04u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió
màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

BJSB1410

 €7,45u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de
2´´

BJSWE400

 €255,89u Jacaranda mimosifolia de perímetre de 30 a 35 cm, en
contenidor de més de 80 l

BR43943D
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 €69,12m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a
l'obra

D0391311 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,79750/R 16,950001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,79750 17,79750
Maquinària:

1,32750/R 1,770000,750C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,32750 1,32750
Materials:

29,1536019,180001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 49,81360 49,81360

0,177981,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,11658

69,11658COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,40m3 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 calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

D060M022 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,25500/R 16,950000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,25500 15,25500
Maquinària:

1,39950/R 3,110000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,39950 1,39950
Materials:

0,225001,250000,180B0111000 =xAiguam3
12,6035019,390000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
28,2720018,240001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20

mm, per a formigons
t

15,49500103,300000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 56,59550 56,59550

0,152551,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,40255

73,40255COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €72,64m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

D0701461 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,95000/R 16,950001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,95000 16,95000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3
33,3732019,180001,740B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 54,28320 54,28320

0,169501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,64170

72,64170COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €75,70m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, 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

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,95000/R 16,950001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,95000 16,95000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3
31,2634019,180001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
25,82500103,300000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 57,33840 57,33840

0,169501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,69690

75,69690COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €87,02m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,95000/R 16,950001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,95000 16,95000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3
29,1536019,180001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
39,25400103,300000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 68,65760 68,65760

0,169501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,01610

87,01610COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,93m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada,
segons les especificacions de la DT.

F2191306 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,73240/R 68,310000,040C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
1,20000/R 50,000000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 3,93240 3,93240

COST DIRECTE 3,93240
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,93240COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,62m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada,
segons les especificacions de la DT.

F2192C06 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,41550/R 68,310000,050C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
1,20000/R 50,000000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,61550 4,61550

COST DIRECTE 4,61550
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,61550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,52m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó,
de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat,
segons les especificacions de la DT.

F2194JK5 Rend.: 1,500P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,55212/R 68,310000,078C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
0,96667/R 50,000000,029C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,51879 4,51879

COST DIRECTE 4,51879
0,00%DESPESES INDIRECTES
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4,51879COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,35m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat,
segons les especificacions de la DT.

F2194XL5 Rend.: 1,200P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,07395/R 68,310000,054C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
0,28009/R 86,180000,0039C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 3,35404 3,35404

COST DIRECTE 3,35404
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,35404COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,34m2 Fresat de paviment de mescla bituminosa en un gruix de 4
cm i qualsevol amplaria, amb mitjants mecànics, incloent la
càrrega mecànica del material resultant, i la protecció de les
rigoles, embornals, tapes de serveii vorades existents

F219FRE1 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,33700/R 33,370000,100C1314000 =xFressadora de mida petitah

Subtotal... 3,33700 3,33700

COST DIRECTE 3,33700
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,33700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,37u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

F21QQA01 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,23750/R 16,950000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,23750 4,23750
Maquinària:

2,07250/R 16,580000,125C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 2,07250 2,07250

0,063561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,37356
0,00%DESPESES INDIRECTES
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6,37356COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,22u Retirada de fanal anclada al terra, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de la senyal de trànsit
al magatzem de la brigada municipal i la runa sobre camió o
contenidor, qadoptant les mesures necessaries de protecció
de la lluminària.

F21QQAJ2 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,23750/R 16,950000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,23750 4,23750
Maquinària:

2,07250/R 16,580000,125C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
3,12340/R 44,620000,070C1503000 =xCamió gruah
2,72300/R 7,780000,350C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 7,91890 7,91890

0,063561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,21996
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,21996COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,43m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

F22113L2 Rend.: 1,000P- 8

 €5,30m3 Excavació per a formació de la caixa de 30 cm d'alçada,
acabat compactat al 99 % PM en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió, amb terres deixades a la obra per a posterior
rebliment.

F221C472 Rend.: 1,000P- 9

 €16,95m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica
sobre camió

F22200JJ Rend.: 2,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,95000/R 16,950002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,95000 16,95000

COST DIRECTE 16,95000
0,00%DESPESES INDIRECTES

16,95000COST EXECUCIÓ MATERIAL

Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,81m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de
fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora
bivalva batilon i càrrega mecànica del material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar
les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per
pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins
de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives
a excavacions, entibacions i voladures.

F2226263 Rend.: 2,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,41075/R 16,430000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,41075 0,41075
Maquinària:

6,39065/R 54,250000,2356C1313332 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva
batiló

h

Subtotal... 6,39065 6,39065

0,006161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,80756
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,80756COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,21m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar
les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per
pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins
de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives
a excavacions, entibacions i voladures.

F222KA22 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

0,16430/R 16,430000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,16430 0,16430
Maquinària:

13,04000/R 50,000000,2608C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 13,04000 13,04000

0,002461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,20676
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,20676COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,77m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2
m d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.

F227F0JJ Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,98580/R 16,430000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,98580 0,98580
Maquinària:

0,76622/R 54,730000,014C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th

Subtotal... 0,76622 0,76622

0,014791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,76681
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,76681COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,35m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació
del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.

F227T00F Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,61790/R 61,790000,010C1331100 =xMotoanivelladora petitah
0,72820/R 66,200000,011C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 1,34610 1,34610

COST DIRECTE 1,34610
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,34610COST EXECUCIÓ MATERIAL

Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,07m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del

material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en
cas de que es tracti de terres.

F228A80F Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,06800/R 16,950000,240A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,06800 4,06800
Maquinària:

3,00000/R 50,000000,060C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
2,94480/R 12,270000,240C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 5,94480 5,94480

0,061021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,07382
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,07382COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,41m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al
volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

F2412033 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,40985/R 31,330000,045C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 1,40985 1,40985

COST DIRECTE 1,40985
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,40985COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,53m3 Subministrament de sauló garbellat d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al
volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

F2A110JJ Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

15,5300015,530001,000B0322000 =xSauló garbellatm3

Subtotal... 15,53000 15,53000

COST DIRECTE 15,53000
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,53000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,29m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i
fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al
volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

F2R3506A Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,29180/R 40,510000,180C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 7,29180 7,29180

COST DIRECTE 7,29180
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,29180COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,20m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

F2R45069 Rend.: 1,000P- 19

Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,15m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega
a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

F2R542AA Rend.: 1,500P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

5,14571/R 50,780000,152C1501900 =xCamió per a transport de 20 th

Subtotal... 5,14571 5,14571

COST DIRECTE 5,14571
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,14571COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,10m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició
de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor
la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

F2RA7LP0 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

15,1000015,100001,000B2RA7LP0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 15,10000 15,10000

COST DIRECTE 15,10000
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,58m3 Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM

F921201J Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,82150/R 16,430000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,82150 0,82150
Maquinària:

2,16265/R 61,790000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
2,64800/R 66,200000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,98125/R 39,250000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 5,79190 5,79190
Materials:

0,062501,250000,050B0111000 =xAiguam3
17,8940015,560001,150B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 17,95650 17,95650

0,012321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,58222
0,00%DESPESES INDIRECTES

24,58222COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,96m3 Reblert de terres adequades, en tongades de 20 cm
d'alçada, compactades al 99% PM, una a una, 0% de
pendent, segons perfils., amb estesa i piconatge del material

F927101K Rend.: 1,000P- 23

 €80,46m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

F9365G11 Rend.: 1,500P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,22467/R 18,370000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
3,83367/R 16,430000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,05834 5,05834
Maquinària:

0,32667/R 4,900000,100C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,32667 0,32667
Materials:

75,0000075,000001,000B064300C =xFormigó 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

m3

Subtotal... 75,00000 75,00000

0,075881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,46089
0,00%DESPESES INDIRECTES

80,46089COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €26,49m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada T3 (28x17) cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter M-5

F965A6DD Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,59250/R 18,370000,250A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,60932/R 16,430000,524A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,20182 13,20182
Materials:

6,0740760,680000,1001B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

0,0640130,480000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

6,951006,620001,050B965A6D0 =xVorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 13,08908 13,08908

0,198031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,48893
0,00%DESPESES INDIRECTES

26,48893COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,26m Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada T2 de 15x25 cm, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/20/I i de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter elaborat a l'obra amb formigonera 165
l.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.

F966A7JJ Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,32730/R 18,370000,290A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,09999/R 16,430000,493A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,42729 13,42729
Materials:

4,0571955,050000,0737B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0640130,480000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

24,5070023,340001,050B966A7D0 =xVorada corba de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 28,62820 28,62820
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,201411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,25690
0,00%DESPESES INDIRECTES

42,25690COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,87m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

F9715B11 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,67400/R 18,370000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,85800/R 16,430000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,53200 13,53200
Maquinària:

0,29400/R 4,900000,060C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,29400 0,29400
Materials:

68,8380062,580001,100B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 68,83800 68,83800

0,202981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,86698
0,00%DESPESES INDIRECTES

82,86698COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,10m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment
de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.

F97433EA Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,51100/R 18,370000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,72515/R 16,430000,105A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,23615 7,23615
Maquinària:

0,16380/R 1,560000,105C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,16380 0,16380
Materials:

0,26066173,770000,0015B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,6295633,310000,0189B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,

de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t

5,699431,710003,333B97423E1 =xPeça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a
rigoles

u

Subtotal... 6,58965 6,58965

0,108541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,09814
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,09814COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,82m Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat
sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter

F9851609 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,32730/R 18,370000,290A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,52940/R 16,430000,580A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,85670 14,85670
Materials:

5,2682955,050000,0957B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0699533,310000,0021B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

8,400008,000001,050B9851600 =xPeça de formigó per a guals, monocapa, de 25x28 cmm

Subtotal... 13,73824 13,73824

0,222851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,81779
0,00%DESPESES INDIRECTES

28,81779COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,00m Gual de peces de formigó, monocapa, 60x40x30 cm,
col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 30cm d'alçària, i
rejuntat amb morter

F9851610 Rend.: 1,000P- 30
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 €86,23m3 Paviment de formigó sense additius HM-20/P/20/I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat
ratllat manual.S'inclou la protecció dels murs dels habitatges
col·lindants i materials propers.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat,
mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords
amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat
superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de
retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels
treballs de preparació de la superfície existent.
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral,
en el cas que sigui necessari.

F9G137JJ Rend.: 1,200P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,17874/R 18,370000,077A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
3,83367/R 16,430000,280A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,01241 5,01241
Maquinària:

2,33998/R 85,090000,033C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh

Subtotal... 2,33998 2,33998
Materials:

78,7500075,000001,050B064300C =xFormigó 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

m3

0,054000,300000,180B7711H00 =xVel de polietilè de gruix 150 μm i de pes 144 g/m2m2

Subtotal... 78,80400 78,80400

0,075191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 86,23158
0,00%DESPESES INDIRECTES

86,23158COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €90,00m3 Paviment de formigó sense additius HM-20/P/20/I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat
ratllat manual.S'inclou la protecció dels murs dels habitatges
col·lindants i materials propers.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat,
mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords
amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat
superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de
retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels
treballs de preparació de la superfície existent.
Queda inclò s el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral,
en el cas que sigui necessari.

F9G138JJ Rend.: 1,500P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,94299/R 18,370000,077A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
3,06693/R 16,430000,280A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,00992 4,00992
Maquinària:

1,87198/R 85,090000,033C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh

Subtotal... 1,87198 1,87198
Materials:

84,0000080,000001,050B06430JJ =xFormigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm,amb 200 kg/m3 i de color

m3

0,054000,300000,180B7711H00 =xVel de polietilè de gruix 150 μm i de pes 144 g/m2m2

Subtotal... 84,05400 84,05400

0,060151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,99605
0,00%DESPESES INDIRECTES

89,99605COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,42t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
11 surf B 50/70 D-8, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

F9H11251 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,42950/R 18,370000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,75050/R 16,430000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,18000 12,18000
Maquinària:

0,79440/R 66,200000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,53990/R 53,990000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah



Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,72624/R 60,520000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
h

Subtotal... 2,06054 2,06054
Materials:

65,0000065,000001,000B9H11251 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B
50/70 D-8, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

t

Subtotal... 65,00000 65,00000

0,182701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,42324
0,00%DESPESES INDIRECTES

79,42324COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,95m2 Pas elevat que inclou: Fresatge de fins a 6 cm. de gruix de
paviment actual, inclou càrrega i transport a abocador de
material resultant i canón de l'abocador, reg d'imprimació
amb emulsió bituminosa i subministrament,estesa i
compactació de 6 cm. de gruix de mescla bituminosa en
calent tipus AC 16 surf 35/50 D amb àrid granític i betum
asfàltic convencional.

F9H11252 Rend.: 1,000P- 34

 €74,28t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
22 bin 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

F9H12114 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,42950/R 18,370000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,75050/R 16,430000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,18000 12,18000
Maquinària:

0,79440/R 66,200000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,53990/R 53,990000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,72624/R 60,520000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
h

Subtotal... 2,06054 2,06054
Materials:

60,0000060,000001,000B9H12110 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític

t

Subtotal... 60,00000 60,00000

0,036540,30%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,27708
0,00%DESPESES INDIRECTES

74,27708COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,90m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de
cobertura per a donar obertura al trànsit.

F9J12E70 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06780/R 16,950000,004A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,06780 0,06780
Maquinària:

0,12336/R 30,840000,004C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,12336 0,12336
Materials:

0,705000,470001,500B0552460 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic,
per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un
contingut de fluidificant > 2%

kg

Subtotal... 0,70500 0,70500

0,001021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,89718
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,89718COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,55m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

F9J13J40 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05085/R 16,950000,003A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05085 0,05085
Maquinària:

0,09252/R 30,840000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,09252 0,09252
Materials:

0,410000,410001,000B0552100 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)

kg

Subtotal... 0,41000 0,41000

0,000761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,55413
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,55413COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €89,41u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular,
de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a
l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la
DF.

FBB11121 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,22660/R 18,980000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,90700/R 17,100000,170A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,13360 6,13360
Maquinària:

6,97170/R 41,010000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 6,97170 6,97170
Materials:

76,2100076,210001,000BBM11202 =xPlaca triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

u

Subtotal... 76,21000 76,21000

0,092001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,40730
0,00%DESPESES INDIRECTES

89,40730COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €88,22ut MV 1027 Senyal rectangular de 60x90 cm. per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a
l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la
DF.

FBB11261 Rend.: 1,000P- 39

 €172,70u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal
de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a
l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la
DF.

FBB11361 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,22660/R 18,980000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,90700/R 17,100000,170A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,13360 6,13360
Maquinària:

6,97170/R 41,010000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 6,97170 6,97170
Materials:

159,50000159,500001,000BBM13702 =xPlaca octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 159,50000 159,50000

Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,092001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 172,69730
0,00%DESPESES INDIRECTES

172,69730COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,00ut Retirada de senyal de trànsit anclada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la senyal de
trànsit al magatzem de la brigada municipal i la runa sobre
camió o contenidor.
S'inclou el transport i el cànon de l'abocador.

FBB11362 Rend.: 1,000P- 41

 €120,00ut Retirada del pal de la camera i tornar-lo a col·locar un cop
acabada la pavimentació dels carrers.

FBB11364 Rend.: 1,000P- 42

 €110,00ut Retirada de la bustia de cartes i tornar-la a col·locar un cop
acabada la pavimentació dels carrers.

FBB11365 Rend.: 1,000P- 43

 €95,00ut Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular
de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a
l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la
DF.

FBB11366 Rend.: 1,000P- 44

 €34,89m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm, col·locat a terra formigonat.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord
amb les especificacions de la DT.

FBBZ1220 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,18350/R 23,670000,050A0122000 =xOficial 1a paletah
1,64300/R 16,430000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,82650 2,82650
Materials:

29,8600029,860001,000BBMZ1C20 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyalització vertical

m

2,1580373,402550,0294D060M022 =xFormigó 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 calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

m3

Subtotal... 32,01803 32,01803

0,042401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,88693
0,00%DESPESES INDIRECTES

34,88693COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €10,21m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

FD7JE186 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,65720/R 18,980000,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,39400/R 17,100000,140A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,05120 5,05120
Materials:

5,079604,980001,020BD7JE180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

m

Subtotal... 5,07960 5,07960

0,075771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,20657
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,20657COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,91m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

FD7JL146 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,31440/R 18,980000,280A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,78800/R 17,100000,280A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,10240 10,10240
Materials:

16,6566016,330001,020BD7JL140 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

m

Subtotal... 16,65660 16,65660

0,151541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,91054
0,00%DESPESES INDIRECTES

26,91054COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7,68m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de
63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 33x23 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

FDG524JJ Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22044/R 18,370000,012A0121000 =xOficial 1ah
0,19716/R 16,430000,012A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,41760 0,41760
Materials:

4,9500075,000000,066B064300C =xFormigó 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

m3

2,310001,100002,100BG22TD10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades

m

Subtotal... 7,26000 7,26000

0,006261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,68386
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,68386COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,83m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats, 2 de
polietilè de 110 mm i 2 de 63 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 33x37 cm amb formigó
HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

FDG544JJ Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25718/R 18,370000,014A0121000 =xOficial 1ah
0,23002/R 16,430000,014A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,48720 0,48720
Materials:

7,4250075,000000,099B064300C =xFormigó 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

m3

2,310001,100002,100BG22TD10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades

m
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4,599002,190002,100BG22TK10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la

interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 14,33400 14,33400

0,007311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,82851
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,82851COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,44u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
34x34x40 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.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

FDK262JJ Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,34800/R 18,370000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,57200/R 16,430000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,92000 13,92000
Maquinària:

6,69300/R 44,620000,150C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 6,69300 6,69300
Materials:

2,8701660,680000,0473B064500B =xFormigó 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

m3

33,7500033,750001,000BDK214JJ =xPericó registrable prefabricat de 30x30x60 cm de dimensions
interiors amb parts de formigó de 8 cm dre gruix

ut

Subtotal... 36,62016 36,62016

0,208801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,44196
0,00%DESPESES INDIRECTES

57,44196COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €117,79u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en
volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

FDK282GA Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

71,01000/R 23,670003,000A0122000 =xOficial 1a paletah
24,64500/R 16,430001,500A0140000 =xManobreh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 95,65500 95,65500

Materials:
0,002501,250000,002B0111000 =xAiguam3
0,43386103,300000,0042B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

14,500500,2000072,5025B0F1K2A1 =xMaó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

5,7677572,641700,0794D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

m3

Subtotal... 20,70461 20,70461

1,434831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 117,79444
0,00%DESPESES INDIRECTES

117,79444COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,03u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

FDKZHJB4 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,26650/R 18,370000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,39350/R 16,430000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,66000 15,66000
Materials:

0,1765433,310000,0053B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

91,9600091,960001,000BDKZHJB0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 92,13654 92,13654

0,234901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 108,03144
0,00%DESPESES INDIRECTES

108,03144COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,82m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

FFB2JJJ Rend.: 1,000P- 53
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,55m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa

FFB18455 Rend.: 1,194P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,22546/R 18,980000,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,00503/R 17,100000,140A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,23049 4,23049
Materials:

0,999600,980001,020BFB18400 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons
la norma UNE-EN 12201-2

m

3,1920010,640000,300BFWB1805 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió

u

0,060000,060001,000BFYB1805 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 4,25160 4,25160

0,063461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,54555
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,54555COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,55m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

FFB1JJ1 Rend.: 1,000P- 55

 €190,32ut Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 100
mm de DN, col·locat al fons de la rasa

FFB1JJ10 Rend.: 1,000P- 56

 €556,12ut Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de
100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior
.

FFB1JJ11 Rend.: 1,000P- 57

 €221,45ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de DN i
col·locada al fons de la rasa

FFB1JJ12 Rend.: 1,000P- 58

 €30,68ut Tapa TIPUS ´´Purdie´´, per a pericó de serveis, de 145x145
mm amb la incripció d'AIGÜES

FFB1JJ13 Rend.: 1,000P- 59
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €183,25ut Connexió 1. Derivació de fosa de 80 mm de DN amb dues
unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat
per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat
de 80 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

FFB1JJ15 Rend.: 1,000P- 60

 €78,82ut Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 125
mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

FFB1JJ2 Rend.: 1,000P- 61

 €206,27ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada

FFB1JJ20 Rend.: 1,000P- 62

 €112,57ut Unió per testa de fosa amb 2 brides exemptes, 2 anelles
elastomèriques d'estanquitat i 1 maniguet de reacció de 100
mm de DN i col·locada al fons de la rasa

FFB1JJ21 Rend.: 1,000P- 63

 €190,32ut Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 100
mm de DN, col·locat al fons de la rasa

FFB1JJ22 Rend.: 1,000P- 64

 €35,02ut Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 30x15 cm, acabada amb pintura no
reflectora, fixada al senyal

FFB1JJ23 Rend.: 1,000P- 65

 €24,97m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport
de senyals de trànsit, fixat a la base

FFB1JJ24 Rend.: 1,000P- 66

 €1.125,05ut Doble ventosa embridada de diàmetre nominal 100 mm, de
16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada

FFB1JJ25 Rend.: 1,000P- 67

 €72,18ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons
de la rasa.

FFB1JJ26 Rend.: 1,000P- 68

 €89,20ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons
de la rasa.

FFB1JJ27 Rend.: 1,000P- 69

 €228,37ut Connexió 2.. Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues
unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat
per a aigua i contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de
80 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

FFB1JJ28 Rend.: 1,000P- 70
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €206,87ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada

FFB1JJ29 Rend.: 1,000P- 71

 €50,26ut Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 90
mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

FFB1JJ3 Rend.: 1,000P- 72

 €72,18ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons
de la rasa.

FFB1JJ30 Rend.: 1,000P- 73

 €89,20ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons
de la rasa.

FFB1JJ31 Rend.: 1,000P- 74

 €228,37ut Connexió 3. Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues
unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat
per a aigua i contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de
80 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

FFB1JJ32 Rend.: 1,000P- 75

 €221,45ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de DN i
col·locada al fons de la rasa

FFB1JJ33 Rend.: 1,000P- 76

 €201,76ut Con de reducció de fosa per a passar de 150 mm de DN a
100 mm de DN, amb 2 unions embridades amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de
la rasa

FFB1JJ34 Rend.: 1,000P- 77

 €206,87ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada

FFB1JJ35 Rend.: 1,000P- 78

 €72,18ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons
de la rasa.

FFB1JJ36 Rend.: 1,000P- 79

 €89,20ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons
de la rasa.

FFB1JJ37 Rend.: 1,000P- 80
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €199,56ut Maniguet de connexió de fosa de 125 mm de DN amb 1 unió
embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per
a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la
rasa

FFB1JJ38 Rend.: 1,000P- 81

 €89,20ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons
de la rasa. Connexions 4,5,6 i 7

FFB1JJ39 Rend.: 1,000P- 82

 €27,28m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6
bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2 i col·locat al fons de la rasa

FFB1JJ4 Rend.: 1,000P- 83

 €206,87ut Connexió 8. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos
curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada

FFB1JJ40 Rend.: 1,000P- 84

 €228,37ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de
DN i col·locada al fons de la rasa

FFB1JJ41 Rend.: 1,000P- 85

 €141,63ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada superficialment

FFB1JJ42 Rend.: 1,000P- 86

 €72,18ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons
de la rasa.

FFB1JJ43 Rend.: 1,000P- 87

 €89,20ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons
de la rasa.

FFB1JJ44 Rend.: 1,000P- 88

 €206,87ut Connexió 9. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos
curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada

FFB1JJ45 Rend.: 1,000P- 89
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 €221,45ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de DN i
col·locada al fons de la rasa

FFB1JJ46 Rend.: 1,000P- 90

 €89,20ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons
de la rasa.

FFB1JJ47 Rend.: 1,000P- 91

 €183,25ut Connexió 10. Derivació de fosa de 80 mm de DN amb dues
unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat
per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat
de 80 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

FFB1JJ48 Rend.: 1,000P- 92

 €145,40ut Con de reducció de fosa per a passar de 100 mm de DN a
80 mm de DN, amb 2 unions embridades amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de
la rasa

FFB1JJ49 Rend.: 1,000P- 93

 €39,08ut Tapa TIPUS ´´Pera´´, per a pericó de serveis, de 190x190
mm amb la incripció d'AIGÜES

FFB1JJ5 Rend.: 1,000P- 94

 €141,63ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada superficialment

FFB1JJ50 Rend.: 1,000P- 95

 €174,65ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada superficialment

FFB1JJ51 Rend.: 1,000P- 96

 €164,97ut Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 80
mm de DN, col·locat al fons de la rasa

FFB1JJ52 Rend.: 1,000P- 97

 €139,83ut Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 80
mm de DN, col·locat al fons de la rasa

FFB1JJ53 Rend.: 1,000P- 98

 €72,18ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons
de la rasa.

FFB1JJ54 Rend.: 1,000P- 99

 €89,20ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons
de la rasa.

FFB1JJ55 Rend.: 1,000P- 100
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 €206,87ut Connexió 11. Vàlvula de comporta manual amb brides, de
cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada

FFB1JJ56 Rend.: 1,000P- 101

 €228,37ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de
DN i col·locada al fons de la rasa

FFB1JJ57 Rend.: 1,000P- 102

 €141,63ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada superficialment

FFB1JJ58 Rend.: 1,000P- 103

 €72,18ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons
de la rasa.

FFB1JJ59 Rend.: 1,000P- 104

 €29,76ut Tapa TIPUS ´´Gas´´, per a pericó de serveis, de 135x120
mm amb la incripció d'AIGÜES

FFB1JJ6 Rend.: 1,000P- 105

 €89,20ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons
de la rasa.

FFB1JJ60 Rend.: 1,000P- 106

 €206,87ut Connexió 12. Vàlvula de comporta manual amb brides, de
cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada

FFB1JJ61 Rend.: 1,000P- 107

 €221,45ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de DN i
col·locada al fons de la rasa

FFB1JJ62 Rend.: 1,000P- 108

 €89,20ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons
de la rasa.

FFB1JJ63 Rend.: 1,000P- 109
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 €141,63ut Connexió 13. Vàlvula de comporta manual amb brides, de
cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada superficialment

FFB1JJ64 Rend.: 1,000P- 110

 €531,86ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada superficialment

FFB1JJ65 Rend.: 1,000P- 111

 €164,97ut Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 80
mm de DN, col·locat al fons de la rasa

FFB1JJ66 Rend.: 1,000P- 112

 €386,87ut Derivació de fosa de 200 mm de DN amb dues unions de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de
DN i col·locada al fons de la rasa

FFB1JJ67 Rend.: 1,000P- 113

 €72,18ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons
de la rasa.

FFB1JJ68 Rend.: 1,000P- 114

 €284,93ut Maniguet de connexió de fosa de 200 mm de DN amb 1 unió
embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per
a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la
rasa

FFB1JJ69 Rend.: 1,000P- 115

 €145,40ut Con de reducció de fosa per a passar de 100 mm de DN a
80 mm de DN, amb 2 unions embridades amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de
la rasa

FFB1JJ7 Rend.: 1,000P- 116

 €206,87ut Connexió 14. Vàlvula de comporta manual amb brides, de
cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada

FFB1JJ70 Rend.: 1,000P- 117
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 €531,86ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada superficialment

FFB1JJ71 Rend.: 1,000P- 118

 €393,13ut Derivació de fosa de 200 mm de DN amb dues unions de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 100 mm de
DN i col·locada al fons de la rasa

FFB1JJ72 Rend.: 1,000P- 119

 €324,18ut Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 200
mm de DN, col·locat al fons de la rasa

FFB1JJ73 Rend.: 1,000P- 120

 €190,32ut Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 100
mm de DN, col·locat al fons de la rasa

FFB1JJ74 Rend.: 1,000P- 121

 €556,12ut Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de
100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior

FFB1JJ75 Rend.: 1,000P- 122

 €221,45ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de DN i
col·locada al fons de la rasa

FFB1JJ76 Rend.: 1,000P- 123

 €112,57ut Unió per testa de fosa amb 2 brides exemptes, 2 anelles
elastomèriques d'estanquitat i 1 maniguet de reacció de 100
mm de DN i col·locada al fons de la rasa

FFB1JJ77 Rend.: 1,000P- 124

 €35,02ut Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 30x15 cm, acabada amb pintura no
reflectora, fixada al senyal

FFB1JJ78 Rend.: 1,000P- 125

 €24,97m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport
de senyals de trànsit, fixat a la base

FFB1JJ79 Rend.: 1,000P- 126

 €141,63ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada superficialment

FFB1JJ8 Rend.: 1,000P- 127
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 €284,93ut Maniguet de connexió de fosa de 200 mm de DN amb 1 unió
embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per
a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la
rasa

FFB1JJ80 Rend.: 1,000P- 128

 €89,20ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons
de la rasa.

FFB1JJ81 Rend.: 1,000P- 129

 €206,87ut Connexió 15. Vàlvula de comporta manual amb brides, de
cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada

FFB1JJ82 Rend.: 1,000P- 130

 €531,86ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada superficialment

FFB1JJ83 Rend.: 1,000P- 131

 €393,13ut Derivació de fosa de 200 mm de DN amb dues unions de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 100 mm de
DN i col·locada al fons de la rasa

FFB1JJ84 Rend.: 1,000P- 132

 €284,93ut Maniguet de connexió de fosa de 200 mm de DN amb 1 unió
embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per
a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la
rasa

FFB1JJ85 Rend.: 1,000P- 133

 €89,20ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons
de la rasa.

FFB1JJ86 Rend.: 1,000P- 134

 €673,52ut Nova escomesa de 32mm (1´´) amb clau de registre. Inclou
totes les peces especials (AGBAR). No inclou comptador

FFB1JJ87 Rend.: 1,000P- 135

 €743,66ut Proves de Pressió de 500m a 1000mFFB1JJ88 Rend.: 1,000P- 136

 €4,41m Desinfecció de la canalització segons el RD 140/2003FFB1JJ89 Rend.: 1,000P- 137
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 €174,65ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada superficialment

FFB1JJ9 Rend.: 1,000P- 138

 €44,44m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

FFB1JJJ Rend.: 1,000P- 139

 €5,64m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a
retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

FG31B554 Rend.: 1,000P- 140

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,75920/R 18,980000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,68320/R 17,080000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,44240 1,44240
Materials:

4,171804,090001,020BG31B550 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC

m

Subtotal... 4,17180 4,17180

0,021641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,63584
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,63584COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,06u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure 300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT.

FGD1222E Rend.: 1,000P- 141

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,42234/R 18,980000,233A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,97964/R 17,080000,233A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,40198 8,40198
Materials:

12,1500012,150001,000BGD12220 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 μm

u
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4,380004,380001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes de

connexió a terra
u

Subtotal... 16,53000 16,53000

0,126031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,05801
0,00%DESPESES INDIRECTES

25,05801COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €238,62u Columna de d'acer galvanitzat, model Nikolson de
iluminación roura o similar, telescópica, de 4 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT.

FHM11F2J Rend.: 1,000P- 142

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,99768/R 18,980000,316A012H000 =xOficial 1a electricistah
5,39728/R 17,080000,316A013H000 =xAjudant electricistah
4,10750/R 16,430000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,50246 15,50246
Maquinària:

12,95916/R 41,010000,316C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 12,95916 12,95916
Materials:

14,6845660,680000,242B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

152,00000152,000001,000BHM11F2J =xColumna telescópica d'acer galvanitzat model nikolson de 4
m d'alçada

ut

43,2400043,240001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 209,92456 209,92456

0,232541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 238,61872
0,00%DESPESES INDIRECTES

238,61872COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €600,00pa Projecte i legalizació de la instal·lació de enllumenat públicFHNJJJJ Rend.: 1,000P- 143
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 €227,81u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70 W,
amb reactància de doble nivell automàtica, de preu superior,
tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport.
Model okapi de GE Lighting o similar
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip
complert d'encesa.

FHN3354J Rend.: 1,000P- 144

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,64300/R 18,980000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
5,97800/R 17,080000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,62100 12,62100
Materials:

215,00000215,000001,000BHN3354J =xLlumenera okapi de sodi de 70W de reactància de doble
nivlell automàtica de GE Lighting

ut

Subtotal... 215,00000 215,00000

0,189321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 227,81031
0,00%DESPESES INDIRECTES

227,81031COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €183,88u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i
ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre,
pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM,
revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per
a connexió amb la canonada, instal·lada

FJS1U040 Rend.: 1,000P- 145

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,98000/R 18,980001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
8,55000/R 17,100000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 27,53000 27,53000
Materials:

129,24000129,240001,000BJS1U040 =xBoca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i
ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre,
pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM,
revestida amb pintura epoxi

u

26,7000026,700001,000BJS1UZ10 =xPetit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb
la canonada

u

Subtotal... 155,94000 155,94000

0,412951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 183,88295
0,00%DESPESES INDIRECTES

183,88295COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €12,13u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33
cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un
diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un
tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

FJS5A764 Rend.: 1,000P- 146

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,46740/R 18,980000,130A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,22300/R 17,100000,130A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,69040 4,69040
Materials:

2,774000,730003,800BD5A2600 =xTub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de
diàmetre

m

0,024000,020001,200BFYB2305 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

u

4,522001,190003,800BJS51760 =xTub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable

m

Subtotal... 7,32000 7,32000

0,117262,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,12766
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,12766COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,54u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de
material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó

FJS5R101 Rend.: 1,000P- 147

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,74500/R 18,980000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 4,74500 4,74500
Materials:

3,720003,720001,000BJS5R100 =xVàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio
de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre

u

Subtotal... 3,72000 3,72000

0,071181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,53618
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,53618COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,56u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de
material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó

FJS5R102 Rend.: 1,000P- 148

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,74500/R 18,980000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
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Subtotal... 4,74500 4,74500

Materials:
3,720003,720001,000BJS5R100 =xVàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio

de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre
u

Subtotal... 3,72000 3,72000

0,094902,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,55990
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,55990COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €186,57u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de
programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un
nombre màxim de 8 estacions, muntat superficialment,
connectat als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

FJSA1081 Rend.: 1,000P- 149

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,87800/R 18,980001,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 20,87800 20,87800
Materials:

165,17000165,170001,000BJSA1081 =xProgramador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de
programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un
nombre màxim de 8 estacions

u

Subtotal... 165,17000 165,17000

0,521952,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 186,56995
0,00%DESPESES INDIRECTES

186,56995COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,39u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió
màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les
xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

FJSB1411 Rend.: 1,000P- 150

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,47000/R 18,980001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 28,47000 28,47000
Materials:

71,0400071,040001,000BJSB1410 =xElectrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió
màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

u

7,450007,450001,000BJSWE400 =xConjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de
2´´

u

Subtotal... 78,49000 78,49000
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0,427051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,38705
0,00%DESPESES INDIRECTES

107,38705COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €255,89ut Subministrament de Koelreuteria paniculada FASTIGIATA de
perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l

FR43943D Rend.: 1,000P- 151

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

255,89000255,890001,000BR43943D =xJacaranda mimosifolia de perímetre de 30 a 35 cm, en
contenidor de més de 80 l

u

Subtotal... 255,89000 255,89000

COST DIRECTE 255,89000
0,00%DESPESES INDIRECTES

255,89000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,00ut Subministrament d'escosell model ROMBO construït en dues
peces de xapa corten, en forma de safata i reforçada amb
passamans, inclou el marc d'angule amb encoratges per fixar
al paviment

FR43944D Rend.: 1,000P- 152

 €2.500,00pa Partida alçada a justificar pels treballs de desviament dels
serveis afectats durant l'execució de les obres, totalment
acabat segons indicacions de la direcció facultativa

FZZZ1101 Rend.: 1,000P- 153

 €1.000,00pa Partida alçada a justificar pels treballs de desviament de
trànsit durant l'execució de les obres, totalment acabat
segons indicacions de la direcció facultativa inclosa part
proporcional de senyalització provisional

FZZZ1102 Rend.: 1,000P- 154

 €3.000,00pa Partida alçada a justificar pels imprevistos d'obraFZZZ1103 Rend.: 1,000P- 155

 €6,04m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària de 20 cm

G219Q105 Rend.: 1,000P- 156

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,10220/R 18,370000,060A0121000 =xOficial 1ah
2,88150/R 16,950000,170A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,98370 3,98370
Maquinària:

0,17580/R 2,930000,060C110A0G0 =xDipòsit d'aire comprimit de 180 m3/hh
1,81730/R 10,690000,170C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 1,99310 1,99310
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,059761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,03656
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,03656COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,43ut Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs calcinal,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G21F0002 Rend.: 3,000P- 157

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,42000/R 17,040000,250A0112000 =xCap de collah
5,36333/R 16,090001,000A012U002 =xOficial 1a llenyataireh
5,47667/R 16,430001,000A0140000 =xManobreh
5,65000/R 16,950001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,91000 17,91000
Maquinària:

4,28667/R 32,150000,400C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalenth
9,58000/R 28,740001,000C1503U20 =xCamió grua de 10 th
0,65667/R 1,970001,000C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh

Subtotal... 14,52334 14,52334

COST DIRECTE 32,43334
0,00%DESPESES INDIRECTES

32,43334COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €210,00ut Tala de soc d'arbre impossible d'arrencar per medis
mecànics, per l'existencia de serveis o afectacions de murs
colindants

G21F0003 Rend.: 1,000P- 158

 €5,48m3 Excavació de rasa per instal·lacions de fins a 1 m d'amplària
i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

G222512J Rend.: 1,500P- 159

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,43813/R 16,430000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,43813 0,43813
Maquinària:

5,03333/R 50,000000,151C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 5,03333 5,03333

0,006571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,47803
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,47803COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,25m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició
de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor
la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

G2RA73JJ Rend.: 1,000P- 160

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

9,250007,400001,250B2RAJJ =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
ceràmics inerts amb una densitat 1.20 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Tn

Subtotal... 9,25000 9,25000

COST DIRECTE 9,25000
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,54m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe
1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

G9E13204 Rend.: 1,000P- 161

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,51333/R 18,370000,409A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
4,22251/R 16,430000,257A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,73584 11,73584
Materials:

0,012501,250000,010B0111000 =xAiguam3
0,32023103,300000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

6,181206,060001,020B9E13200 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2
2,1149769,116580,0306D0391311 =xSorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment

pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a
l'obra

m3

Subtotal... 8,62890 8,62890

0,176041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,54078
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
20,54078COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,60m2 Paviment de llambordes de color gris de 20x10x8 cm, classe
1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

G9E13205 Rend.: 1,000P- 162

 €28,00m2 Paviment de panot ratllat per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

G9E13206 Rend.: 1,000P- 163

 €28,00m2 Paviment de panot de tacs per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

G9E13207 Rend.: 1,000P- 164

 €10,28ml Col·locació de llamborda en filera de 40x20x8 de color gris,
clase 1º preu alt, sobre llit de morter i base de formigó de 20
cm de gruix, col·locat al truc amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

G9F1N2JJ Rend.: 1,500P- 165

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,26563/R 18,370000,185A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
3,89939/R 16,430000,356A0140000 =xManobreh
0,21470/R 16,950000,019A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,37972 6,37972
Materials:

0,3190918,770000,017B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
2,1756010,360000,210B09F1N2JJ =xPeça de llamborda de 40x20x8 cm, preu altm2
1,3052487,016100,015D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i

sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

m3

Subtotal... 3,79993 3,79993

0,095701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,27535
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,27535COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,33m Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 10 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb maquina
autopropulsada

GBA1G110 Rend.: 1,000P- 166

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11022/R 18,370000,006A0121000 =xOficial 1ah
0,04929/R 16,430000,003A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,15951 0,15951
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

0,08196/R 27,320000,003C1B02A00 =xMàquina per pintar bandes de vial, aotopropulsadah

Subtotal... 0,08196 0,08196
Materials:

1,003506,690000,150B8ZB1000 =xPintura reflectora per senyalitzaciókg
0,087253,490000,025BBM1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 1,09075 1,09075

COST DIRECTE 1,33222
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,33222COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,90m2 Pas de vianants vermell blanc amb pintura de dos
components reflectora i microesferes de vidre, amb maquina
d'accionament manual

GBA1G111 Rend.: 1,000P- 167

 €6,81m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, stops, illes, etc,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb maquina
d'accionament manual

GBA31110 Rend.: 1,000P- 168

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,28590/R 18,370000,070A0121000 =xOficial 1ah
0,57505/R 16,430000,035A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,86095 1,86095
Maquinària:

0,73150/R 20,900000,035C1B02B00 =xMàquina per pintar bandes de vial, d'accionament manualh

Subtotal... 0,73150 0,73150
Materials:

3,345006,690000,500B8ZB1000 =xPintura reflectora per senyalitzaciókg
0,872503,490000,250BBM1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 4,21750 4,21750

COST DIRECTE 6,80995
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,80995COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €186,53ut Connexió del tub de diàmetre 400 mmm a l'actual calaix o
conducció de clavaguerem, per mitjans mecànics i ajudes
manuals. S'inclou les feines prèvies, l'obertura de cates, el
tall del carrer, senyalització i reunions amb la policia,
l'obertura del forat a l'actual canonada de clavagueram, el
segellat de la conducció un cop conectada amd material
apropiat, impermeable i elàstic, el reblert i compactat de
terres, la formació de la base de formigó per la posterior
col·locació del paviment definitiu, i en definitiva tots els
elements mecànics, manuals, materials, i de seguretats
necessaris per a la perfecte execució de la partida.

GD000001J Rend.: 1,500P- 169

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

90,40000/R 16,950008,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 90,40000 90,40000
Maquinària:

22,10667/R 16,580002,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
74,02667/R 55,520002,000C11061J0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb martell

trencador
h

Subtotal... 96,13334 96,13334

COST DIRECTE 186,53334
0,00%DESPESES INDIRECTES

186,53334COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €138,36u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm
de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i
esquerdejat per fora amb morter ciment 1:6 sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

GD5J534E Rend.: 1,000P- 170

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

53,36485/R 18,370002,905A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
47,72915/R 16,430002,905A0140000 =xManobreh

Subtotal... 101,09400 101,09400
Materials:

0,003751,250000,003B0111000 =xAiguam3
0,95036103,300000,0092B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

7,4250075,000000,099B064300C =xFormigó 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

m3

15,999900,2000079,9995B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

11,3696775,696900,1502D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, 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

m3

Subtotal... 35,74868 35,74868
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,516411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 138,35909
0,00%DESPESES INDIRECTES

138,35909COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,31u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 755x300x40 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

GD5ZBCC4 Rend.: 1,000P- 171

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,94386/R 18,370000,378A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,21054/R 16,430000,378A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,15440 13,15440
Materials:

1,2192030,480000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

67,7400067,740001,000BD5ZBCC0 =xBastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 755x300x40 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció

u

Subtotal... 68,95920 68,95920

0,197321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,31092
0,00%DESPESES INDIRECTES

82,31092COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,87u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 30
cm de gruix, lleugerament armada amb una malla
electrosoldada ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una
quantia de 1,017 kg d'acer per m2 , per a pou de registre

GDB1U010 Rend.: 1,000P- 172

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,73946/R 18,370000,258A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
4,23894/R 16,430000,258A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,97840 8,97840
Materials:

5,0328062,910000,080B065910C =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

0,728000,910000,800B0B341C2 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15
cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 5,76080 5,76080
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,134681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,87388
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,87388COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,79m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó
amb execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat,
col·locades amb morter ciment 1:6

GDD15094 Rend.: 1,000P- 173

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,34800/R 18,370000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,57200/R 16,430000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,92000 13,92000
Maquinària:

10,70880/R 44,620000,240C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 10,70880 10,70880
Materials:

70,5390067,180001,050BDD153A0 =xPeça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm i 9 cm
de gruix de paret, prefabricada amb escala d'acer galvanitzat

m

0,4087675,696900,0054D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, 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

m3

Subtotal... 70,94776 70,94776

0,208801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,78536
0,00%DESPESES INDIRECTES

95,78536COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,65u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

GDDZ5DD4 Rend.: 1,000P- 174

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,77853/R 18,370000,369A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,73630/R 16,430000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,51483 13,51483
Materials:

1,0881430,480000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

86,8400086,840001,000BDDZ5DD0 =xBastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 87,92814 87,92814
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,202721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,64569
0,00%DESPESES INDIRECTES

101,64569COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,95m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

GG22TD1K Rend.: 1,000P- 175

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,47450/R 18,980000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,34160/R 17,080000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,81610 0,81610
Materials:

1,122001,100001,020BG22TD10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades

m

Subtotal... 1,12200 1,12200

0,012241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,95034
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,95034COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,20m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

GG380902 Rend.: 1,000P- 176

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,89800/R 18,980000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah
2,56200/R 17,080000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,46000 4,46000
Materials:

1,315801,290001,020BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
0,360000,360001,000BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure nusu

Subtotal... 1,67580 1,67580

0,066901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,20270
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,20270COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.492,31PA Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat JJJJ2 Rend.: 1,000P- 177

 €5.774,72PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i SalutJJJJJ1 Rend.: 1,000P- 178

 €0,90m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de
gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterlas i
finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de
càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i
neteja de la superficie fresada

M219UF42 Rend.: 1,000P- 179

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,09185/R 18,370000,005A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
0,16430/R 16,430000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,25615 0,25615
Maquinària:

0,01658/R 16,580000,001C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
0,40096/R 100,240000,004C110F900 =xFresadora per a paviment amb càrrega automàticah
0,22580/R 45,160000,005C170E000 =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,64334 0,64334

0,003841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,90333
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,90333COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €211,38ut Instal·lació existent. Eliminació de residusSXE1 Rend.: 1,000P- 180

 €58,30ut Instal·lació caixa façanaSXE10 Rend.: 1,000P- 181

 €1,97m Cable AL XZ1 0,6/1 KV 1x150 mm2 ALSXE11 Rend.: 1,000P- 182

 €3,04m Cable AL XZ1 0,6/1 KV 1x240 mm2 ALSXE12 Rend.: 1,000P- 183

 €227,97ut Cata localització serveisSXE13 Rend.: 1,000P- 184

 €133,21m2 Demolició i reposició de panotsSXE14 Rend.: 1,000P- 185

 €181,52m2 Demolició i reposició d'asfalt de més de 8 m2SXE15 Rend.: 1,000P- 186

 €106,76m Canalització tipus CSXE16 Rend.: 1,000P- 187



Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,24m Estès sota tub BT de més de 50 mm2SXE17 Rend.: 1,000P- 188

 €246,12ut Plànol AS BUILT xarxa soterrada MT/BT de menys de 15 mSXE18 Rend.: 1,000P- 189

 €123,07ut Suplement AS BUILT xarxa soterrada MT7BT de més de 100
m

SXE19 Rend.: 1,000P- 190

 €107,64ut Desmuntatge de pals de fusta BTSXE2 Rend.: 1,000P- 191

 €196,90ut Prova de rigidesa cables BTSXE20 Rend.: 1,000P- 192

 €67,69ut Connexió a circuit amb terminalSXE21 Rend.: 1,000P- 193

 €152,01ut 6700034 Caixa de seccionament 400 ASXE22 Rend.: 1,000P- 194

 €194,60ut 6700038 Caixa de distribució en urbanitzacionsSXE23 Rend.: 1,000P- 195

 €223,66ut Instal·lació armari/caixa encastada en nínxolSXE24 Rend.: 1,000P- 196

 €104,29ut Pat del neutre en caixaSXE25 Rend.: 1,000P- 197

 €211,38ut Eliminació de residusSXE26 Rend.: 1,000P- 198

 €528,43ut Obtenir els permisosSXE27 Rend.: 1,000P- 199

 €10,00ut LegalitzacióSXE28 Rend.: 1,000P- 200

 €1.500,00ut Enginyeria/Topografia/ProjecteSXE29 Rend.: 1,000P- 201

 €3,47m Desmuntatge de conductor BT convertit en suportSXE3 Rend.: 1,000P- 202

 €2,60m Desmuntatge trenat sobre el suportSXE4 Rend.: 1,000P- 203

 €528,43ut Obtenir els permisosSXE5 Rend.: 1,000P- 204

 €41,09ut Cadenat 25*5, armari i inslal·lacions BTSXE6 Rend.: 1,000P- 205

 €300,00ut LegalitzacióSXE7 Rend.: 1,000P- 206

Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €242,74ut Noves instal·lacions d'extensió. 6700125 Caixa de derivació
fusibles per RZ

SXE8 Rend.: 1,000P- 207

 €96,13ut 670619 Caixa general de protecció esquerra 7 400ASXE9 Rend.: 1,000P- 208

 €230,00ut Ajudes a la col·locació de les caixesSXEE1 Rend.: 1,000P- 209

 €2.500,00pa Ajudes a la CIASXEE2 Rend.: 1,000P- 210

 €14.500,00pa Renovació de la instal·lació de telecomunicacions segons
criteri de companyia, tal i com mostra la documentació
annexa al projecte. S'inclou els requisits tècnics establerts
per la companyia, el desmuntatge dels cablejats i postes
actuals, així com de qualsevol tipus d'element actual no
susceptible d'haver-se quedar, el subministre i muntatge dels
materials, les peces especials, les tuberies de pas del
cablejat, els prismes de serveis realitzats en obra, els
pericons homologats establerts per companyia, les tasques
homologades per la companyia, els armaris homologats
establerts per companyia, el moviment de terres i obertura de
rasa, el transport de les terres sobrants a abocar autoritzat, el
canon d'abocament, el reblert i compactació de terres, les
planxes de senyalització de companyia abans del paviment,
les connexions a la xarxa preexistent, les escomeses a
particulars, els projectes i seguiment per part de la
companyia subministradora del servei, els pericons de
registre i control, els materials necessaris d'obra aixó com
tapes homologades, i en definitiva tots els elements
materials, manuals, mecànics, projectes, legalitzacions i de
seguretat necessaris per la perfecte execució, recepció i
posta en marxa de la partida.

XFXBJJJ Rend.: 1,000P- 211
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Annex núm. 2 : Pla d’obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS CARRERS BERGUEDÀ, CONCA DE TREMP i AVD. CATALUNYA
PREMIÀ DE DALT

PLA D'OBRA ESQUEMÀTIC

MESOS
1 2 3 4 5

OBRA 36.340,35 94.927,00 204.764,94 160.886,88 83.758,76 580.677,96

ENDERROCS, DEMOLICIONS I MOVIMENT DE 
TERRES 21.548,67 21.548,67 21.548,67 21.548,67 86.194,68

AFERMANTS I PAVIMENTS 63.335,90 63.335,90 63.335,90 190.007,70

INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT 16.287,03 16.287,03 32.574,05

SOTERRAMENT XARXA ELÈCTRICA 30.215,01 30.215,01 60.430,02

 XARXA D'AIGUES PLUVIALS I RESIDUALS 11.838,28 23.676,56 23.676,56 59.191,41

INSTAL·LACIÓ AIGUA POTABLE 26.546,87 26.546,87 26.546,87 79.640,62

INSTAL·LACIÓ XARXA TELECOMUNICACIONS 20.201,50 20.201,50 40.402,99

PINTURA I SENYALITZACIÓ 17.469,46 17.469,46

SEGURETAT I SALUTP 1.154,94 1.154,94 1.154,94 1.154,94 1.154,94 5.774,72

CONTROL DE QUALITAT 498,46 498,46 498,46 498,46 498,46 2.492,31

INPREVISTOS D'OBRA 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 6.500,00

PARCIAL 36.340,35 94.927,00 204.764,94 160.886,88 83.758,76 580.677,96

ACUMULADA 36.340,35 131.267,35 336.032,30 496.919,18 580.677,94

PARCIAL 52.326,47 136.685,39 294.841,04 231.661,02 120.604,24 836.118,17

ACUMULADA 52.326,47 189.011,86 483.852,90 715.513,92 836.118,17

VALORACIÓ D'EXECUCIÓ MATERIAL

VALORACIÓ D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
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Annex núm. 3 : Estudi de seguretat i salut 
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ANNEX NÚM 3 : ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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1.2.4. Vigilant de seguretat i Comitè de Seguretat i Salut 
1.2.5. Direccions d’interès i actuacions en cas d’emergència 
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1.4.2. Transport, abocament, estesa i compactació 
1.4.3. Formigons 
1.4.4. Soldadura 
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1.5. FORMACIÓ 

 
1.6. MEDECINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

 
1.7. INSTAL∙LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 
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2. PLÀNOLS 
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 PRESSUPOST GENERAL  
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1.MEMÒRIA 
 
1.1. OBJECTE DEL PROJECTE DE SEGURETAT 
 
Aquest Projecte de Seguretat  i Salut estableix, durant  la construcció d’aquesta obra,  les previsions 
respecte a prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs 
de reparació, conservació, entreteniment  i manteniment,  i  les  instal∙lacions preceptives d’higiene  i 
benestar dels treballadors. 
 
Servirà  per  donar  les  directrius  bàsiques  de  l’empresa  constructora,  per  dur  a  terme  les  seves 
obligacions  en  el  camp  de  la  prevenció  de  riscos  professionals,  sota  el  control  de  la  direcció 
facultativa, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997. 
 
En  definitiva  es  pretén  complir  amb  allò  legislat  i  eliminar  de  l’obra  la  sinistralitat  laboral  i  les 
malalties  laborals  i  professionals,  elevant  així  el  nivell  de  les  condicions  de  treball  d’aquesta 
construcció. 
 
1.2. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 
 
1.2.1. Descripció de les obres a realitzar 
 
Les obres han estat descrites en l’apartat corresponent de la memòria d’aquest projecte. 
 
1.2.2. Repercussions a tercers 
 
L’empresa adjudicatària haurà de tenir una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi tots els 
riscos de la construcció i en el seu cas, si existiren responsabilitats a tercers. 
 
1.2.3. Contractacions i Subcontractacions 
 
L’empresa  adjudicatària  vetllarà  per  l’acompliment  de  les  normes  vigents  en  Seguretat  i  Salut  al 
Treball, adients de la seva activitat industrial. 
Així mateix estaran obligades  les empreses subcontractades a vetllar per  la norma abans exposada 
tocant a Seguretat i Salut al Treball. 
Totes  les  persones  físiques  a  dins  de  l’obra,  hauran  d’acomplir  sense  dilació,  les  obligacions  que 
respecte a les proteccions persones es redacten més avall, en aquest Projecte. 
 
1.2.4. Vigilant de Seguretat i Comitè de Seguretat i Salut 
 
S’anomenarà Vigilant de Seguretat d’acord amb allò previst per I’Ordenança General de Seguretat en 
el Treball 
Es constituirà el Comitè quan el número de treballadors superi allò previst per I’Ordenança Laboral 
de Construcció o, en el seu cas, el que disposi el Conveni Col∙lectiu Provincial. 
Tot seguit es detallen  les normes d’actuació del vigilant de seguretat, tant de caràcter general com 
especifiques: 

 
A. Generals 
 Promoure l’interès cooperació dels treballadors en ordre a la Seguretat i Salut. 
 Comunicar a la Direcció Facultativa, les situacions del risc detectat i la prevenció adequada. 
 Examinar  les  condicions  relatives  a  l'ordre,  neteja,  ambient,  instal∙lacions  i  maquines  amb 

referència a la detecció de riscos professionals. 
 Prestar els primers auxilis als accidentats. 
 Actuar com coneixedor de la Seguretat en el Comitè de Seguretat i Salut. 
 Conèixer en profunditat el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
 Col∙laborar amb la Direcció Facultativa en la investigació dels accidents. 
 
B. Específiques 
 
 Controlar la posta n’obra de les normes de seguretat. 
 Dirigir la posta n’obra de les normes de seguretat. 
 Efectuar els amidaments d’obra executada amb referència al capítol de seguretat. 
 Redacció dels parts d’accidents de l’obra. 
 Controlar els documents d’autorització d’utilització de la maquinaria de l’obra. 
 
1.2.5. Direccions d’interès i actuacions en cas d’emergència 
 
S’haurà de  confeccionar un  llistat que  contingui  la  localització  i número de  telèfon dels  següents 
serveis i centres més propers a l’obra: 
 
‐ Bombers 
‐ Ambulàncies 
‐ Centres hospitalaris 
‐ Policia 
‐ Guàrdia urbana i tràfic 
‐ Jutge de zona 
 
Davant d’una situació d’emergència,  I’empresa constructora, o una empresa contractista en  l’obra, 
l’actuació de tot el seu personal, serà el següent: 
 
‐ Aturar els treballs. 
‐ Deixar la zona de treball en condicions de seguretat. 
‐ Desconnectar equips o maquines que s’estiguin utilitzant. 
‐ Apagar possibles punts calents. 
 
1.2.6. Pressupost, termini d’execució i mà d'obra 
 
 Pressupost 
 
El  pressupost  d'Execució  Material  puja  la  quantitat  de  TRES  MIL  DOS‐CENTS  SETZE  euros  amb 
SETANTA VUIT cèntims (3.216,78 €).  
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 Termini d’execució 
 
El termini d’execució previst és de cinc (5) mesos. 
 
 Personal previst 
 
Es considera una punta de sis (6) treballadors, amb una mitjana de quatre (4). 
 
1.2.7. Interferències i serveis afectats 
 
La  interferència principal serà  la dels vehicles de  l’obra entre si,  i amb la circulació vial ordinària,  la 
qual cosa es refereix al transport (ocasional) de materials i equips. 
 
1.2.8. Unitats constructives que composen l’obra 
 
Les principals unitats d’obra que es contemplen en aquest projecte de seguretat són els següents: 
  
 Moviment de terres 
 
Compren les operacions d’esbrossada, neteja del terreny i arrencada de la vegetació del terreny com 
a  fase  preparatòria  per  a  les  següents  activitats;  I’excavació  per  als  diferents  elements  que 
composen el col∙lector, la terraplenada amb productes de l’excavació; per finalitzar amb el transport 
a l’abocador de terres sobrants. 
 
 Formigons. 
 
Compren  la construcció de  les diferents obres de fàbrica, que comprèn I’excavació, capa de seient, 
col∙locació  i muntatge  de  l’encofrat,  així  com  el  replè  i  compactat  final,  amb material  granular 
seleccionat i material procedent de prestec. 
 
 Equips electromecànics 
 
Aquesta unitat comprèn el muntatge de tota la maquinaria, accessoris, instal∙lació elèctrica i equips 
complementaris de què consta el col∙lector, per al seu funcionament. 
 
 Ferms 
 
Això  comprèn  la  reposició dels  ferms  i paviments que  siguin aixecats durant  les obres, per  tal de 
deixar els carrers afectats en òptimes condicions 
 
 Instal∙lacions sanitàries d’obra 
 
Comprèn els corresponents banys, menjadors, vestuaris  i  farmaciola que es considerin necessaris  i 
que seran d’exclusiu ús durant la realització de les obres. Les condicions meteorològiques de la zona 
són típiques d’un clima mediterrani. Les temperatures, tant a l'hivern com a l'estiu, són suaus. 

 
1.3. PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 
 
1.3.1. Proteccions individuals 
 
1.3.1.1. Casc 
 
Serà  d’ús  personal  i  obligatori  per  totes  les  persones  que  intervinguin  al  procés  de  l’obra  quan 
estiguin treballant per sota d’elements constructius més alts de dos metres cinquanta. Serà del tipus 
homologat, segons la Norma Tècnica Reglamentaria MT 1 (BOE nº 312 de 30/12/74). 
 
1.3.1.2. Roba de vestit 
 
Els operaris que treballin a l’obra hauran de tenir vestit (jaqueta, pantaló i/o granota) que els quedi 
ajustat al cos, principalment a les extremitats. La roba serà de teixit lleuger, flexible i de fàcil neteja. 
A mes  se’ls  dotarà  de  roba  impermeable  en  els  casos  de  treballs  sota  la  pluja  o  en  condicions 
d’humitats  anàlogues.  Així mateix  se’ls  dotarà  de  peces  de  roba  reflectora  en  cas  de  condicions 
d’il∙luminació deficient. Es procedirà a la seva reposició, segons conveni. 
 
1.3.1.3. Guants 
 
Els operaris s’hauran de protegir amb guants als treballs específics en els quals  intervingui corrent 
elèctrica o risc d’electrocució. Seran del tipus homologat, segons  la Norma Tècnica Reglamentària: 
MT 4 (BOE nº 211 de 3/11/75). 
 
Als treballs específics on intervinguin agressius químics s’usaran guants d’altre tipus. Seran del tipus 
homologat, segons Norma Tècnica Reglamentària: MT 11 (BOE nº 158 DE 4/7/77). 
 
Als treballs específics de manipulació hauran de portar, així mateix, guants. Aquests seran de cuir per 
la manipulació en general, de lona per manipulació de fusta i de malla metàl∙lica per la manipulació 
de xapes tallants. 
 
1.3.1.4. Calçat 
 
L’ús  de  calçat  de  seguretat  serà  obligatori  pels  treballadors,  per  I’existència  de  perill  d’accident 
mecànic  als  peus  i  donar‐s’hi  la  possibilitat  de  perforació  de  les  soles  per  claus.  Serà  del  tipus 
homologat, segons Norma Tècnica Reglamentària: MT 5 (BOE nº 37 de 12/2/80). 
 
Als  treballs  específics  d’abocada  de  formigons,  encofrats  i/o  desencofrats,  existència  de  cables 
elèctrics;  i  en  general,  quan  els  treballs  es  realitzin  a  sòls  humits  o  hi  ha  esquitxades  d’aigua  o 
morter, els operaris disposaran de calçat de goma. Serà del tipus homologat, segons Norma Tècnica 
Reglamentària: MT 27 (BOE nº 305 de 22/12/81). 
 
1.3.1.5. Ulleres 
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Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols i fum, esquitxades de líquids o 
enlluernaments, s’hauran de protegir la vista per mitjà d’ulleres de seguretat i/o pantalles. Als casos 
on  es  requereixin,  sembraran  ulleres  de  muntura  tipus  universal  i  oculars  de  protecció  contra 
impactes. Serà del  tipus homologat, segons Norma Tècnica Reglamentària: MT 16  (BOE nº 196 de 
17/8/78); i MT 17 (BOE nº 216 de 9/9/78) respectivament. 
 
Si  s’utilitzen  pantalles  contra  la  protecció  de  cossos  físics  hauran  de  ser  de  material  orgànic, 
transparent, i lliure d’estries, ratlles i deformacions. 
 
Per I’utilització de les pantalles de soldador, aquestes seran homologades, segons la Norma Tècnica 
Reglamentària: MT  3  (BOE  nº  250  de  2/9/75).  Els  oculars  filtrants  per  aquestes  pantalles  seran 
igualment homologats, segons la Norma Tècnica Reglamentària: MT 18 (BOE nº 33 de 7/2/79). 
 
Mentre  que  els  tapa  filtres  i  antividres  per  les  esmentades  pantalles  de  soldadors  compliran  la 
Norma Tècnica Reglamentària: MT 19 (BOE nº 148 de 27/6/79). 
 
1.3.1.6. Cinturó de seguretat 
 
Als  treballs  específics,  on  els  operaris  tinguin  riscos  de  caigudes  i/o  despenjaments,  s’utilitzaran 
cinturons de seguretat. Aquests seran: 
 
Cinturó de subjecció.‐ S’utilitzarà quan al treballador no li calgui moure’s o estigui limitat en els seus 
desplaçaments.  L’element  amarrador  estarà  sempre  tibant per  impedir  la  caiguda  lliure.  Serà del 
tipus homologat, segons Norma Tècnica Reglamentària: MT 13 (BOE nº 210 de 2/9/77). 
 
Cinturó  de  Suspensió.‐  S’utilitzarà  quan  el  treballador  pugui  estar  suspès,  però  només  existiran 
esforços  estàtics  (pes  de  l'usuari).  Mai  es  donarà  possibilitat  de  caiguda  lliure.  Serà  del  tipus 
homologat, segons Norma Tècnica Reglamentària: MT 21 (BOE nº 64 de 16/3/81). 
 
Cinturó  de  Caiguda.‐  S’utilitzarà  quan  el  treballador  hagi  de moure’s  i  es  doni  la  possibilitat  de 
caiguda  lliure. Es vigilarà especialment  la seguretat del punt d’ancoratge  i  la seva resistència. Serà 
del tipus homologat, segons Norma Tècnica Reglamentària: MT 22 (BOE nº 65 de 17/3/81). 
 
1.3.1.7. Dispositius anticaigudes 
 
A més dels cinturons de seguretat, quan els treballadors realitzin operacions d’elevació  i/o descens 
s’utilitzaran  dispositius  anticaigudes.  Seran  del  tipus  homologat,  segons  Norma  Tècnica 
Reglamentària: MT 28 (BOE nº 299 de 14/12/82). 
 
1.3.1.8. Caretes 
 
S’utilitzaran en tots els treballs on hi hagi risc d’inhalació de partícules o agents agressius. Seran de 
diferents tipus i diferents filtres segons la protecció a realitzar. 
 

On hi hagi partícules de pols en suspensió, es disposaran aparells adaptadors facials. Seran del tipus 
homologat, segons Norma Tècnica Reglamentària: MT 7 (BOE nº 214 de 10/9/75). 
 
Filtres mecànics. Seran del  tipus homologat,  segons Norma Tècnica Reglamentària: MT 8  (BOE nº 
215 de 8/9/75). 
 
Caretes autofiltrants. Seran del tipus homologat, segons Norma Tècnica Reglamentària: MT 9 (BOE 
nº 216 de 9/9/75). 
 
Filtres  químics  i  mixtes  anti‐amoníac.  Seran  del  tipus  homologat,  segons  Norma  Tècnica 
Reglamentària: MT 10 (BOE 10/9/75). 
 
Filtres químics  i mixtes anti‐monóxid de carboni. Seran del tipus homologat, segons Norma Tècnica 
Reglamentària: MT 12 (BOE 13/7/77). 
 
Equips de protecció de les vies respiratòries semiautomàtiques d’aire fresc amb mànega d’aspiració. 
Seran del tipus homologat, segons Norma Tècnica Reglamentària: MT 20 (BOE 5/1/81). 
 
Filtres químics i mixtes antiàcid sulfúric. MT (BOE 3/4/81). 
 
1.3.1.9. Proteccions auditives 
 
En treballs específics on sobrepassi el soroll ambiental cinquanta db s’utilitzaran protectors auditius 
que seran d’ús  individual. Seran del  tipus homologat, segons Norma Tècnica Reglamentària: MT 2 
(BOE nº 209 de 1/9/75). 
 
1.3.2. Proteccions col∙lectives 
 
1.3.2.1. Accessos i seguretat de vianants 
 
Tots  els  passos,  accessos,  a  l’interior  o  dins  del  tancament  d’obra,  on  circuli  personal  de  l’obra, 
quedaran protegits tant en prevencions de caigudes d’elements per damunt de la zona de circulació, 
com prevencions de caiguda pròpia de persones. Així es disposaran: 
 
Tanques de limitació i protecció 
 
Senyals de tràfic 
 
Senyals de seguretat 
 
Cinta d’abalisament  
 
Banderoles de senyalització 
 
Abalisament lluminós 
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1.3.2.2. Maquinària 
 
Tota la maquinaria pesada i les maniobres que realitzi estaran dirigides per una persona diferent al 
conductor. 
 
Es  prohibirà  la  presencia  de  personal  en  les  proximitats  de  les maquines,  durant  el  seu  treball, 
considerant aquesta distancia un terç major a la del seu radi d’operacions. No realitzaran operacions 
de manteniment o reparació amb la maquinaria en marxa. 
El conductor no abandonarà la màquina sense prèviament haver aturat el motor i deixar introduïda 
la velocitat contraria al sentit de  la pendent. Així mateix, en terrenys amb pendent o excavacions a 
diferent nivell, mai existiran operaris als nivells inferiors al tall de la maquinària o I’excavació. 
Quan girin  les maquines ho  faran amb  la  cullera plegada. Al  finalitzar el  treball de  la màquina,  la 
cullera quedarà  suportada  al  terra o plegada  sobre  la màquina. Abans d’iniciar  les maniobres de 
descàrrega  de  material  a  més  a  més  d’haver  instal∙lat  el  fre  de  ma,  s’instal∙laran  falques 
d’immobilització de les rodes. 
La caixa del camió serà baixada immediatament després d’efectuar la descàrrega i mai començarà la 
marxa amb la caixa aixecada. 
Els  gats  estabilitzadors,  si  els  tingués,  haurien  de  recolzar‐se  sobre  un  terreny  ferm,  o  bé,  sobre 
taulons de 7  cm de gruix pel  seu ús  com a elements de  repartiment. Es prohibeix  sobrepassar  la 
càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en funció de la longitud en servei del braç. 
 
1.3.2.3. Ferramenta 
 
Vibrador. L’operació de vibratge, la realitzarà sempre l’operari, des d’una posició estable i protegida. 
L’operari portarà guants de goma sota uns de cuir  i botes de goma de mitja canya amb plantilla  i 
puntal. La mànega d’alimentació des del quadre elèctric i la seva connexió al transformador estaran 
protegits. 
 
Serra  circular.  El  disc  estarà  dotat  de  carcassa  protectora  i  resguards  que  impossibilitin  els 
atrapaments  pels  òrgans mòbils.  S’hauran  d’utilitzar  empenyedors  adequats  quan  la mida  de  les 
peces per tallar no garanteixi la seguretat de les mans de l’operari. No es faran servir els discos amb 
dents trencades ni els que són  inadequat per al material que s’hagi de tallar. El suport de  la serra 
serà segur i horitzontal, amb l'eix perfectament equilibrat. Ha de disposar d’un ganivet divisor. Totes 
les  connexions, borns  i  conductors elèctrics que arribin a  la màquina estaran protegits. Serà molt 
important evitar la presencia de claus en tallar fusta. 
 
Compressor  i martell  pneumàtic.  El  transport  en  suspensió  s’efectuarà  amb  un  eslingat  a  quatre 
punts del compressor. El compressor quedarà en estació amb  la  llança d’arrossegament en posició 
horitzontal. Les carcasses protectores estaran en posició de tancat. Les operacions de proveïment de 
combustible  s’efectuaran  amb  el  motor  parat.  Les  mànegues  a  utilitzar  estaran  en  perfectes 
condicions  d’ús,  excloent  les  que  presentin  esquerdes  o  desgast.  Els  mecanismes  de  connexió 
estaran  rebuts mitjançant  ràcords  de  pressió.  Quan  se  subministri  a  obra  el martell  pneumàtic 
estaran previstes  les següents proteccions: protectors auditius, davantal, protector per als braços, 
polaines de cuir, faixa elàstica de protecció de cintura i qualsevol altre element de protecció quan les 
condicions de treball n’exigeixin. 

 
Escales de mà. Es prohibeix la utilització d’escales de mà per a salvar alçades superiors als 5 m. Per a 
majors  alçades  s’haurà  de  disposar  d’escales  telescòpiques.  Hauran  de  tenir  a  la  part  inferior, 
sabatilles anti‐relliscades.  L’escala haurà de  superar el metre en el punt d’embarcament  i estaran 
lligades en el seu extrem superior a  l’estructura a què donin accés. S’instal∙laran de manera que el 
seu  suport  inferior no disti de  la projecció  vertical del  superior, 114 de  la  longitud de  la  llargària 
entre suports. Es prohibeix el transport de pesos a mà sobre les escales. 
 
Ferramenta de fixació. Totes les eines per fixació (pistoles, etc..), no podran mai percudir si no estan 
pressionades damunt el i/o els elements a fixar. La pistola fixa claus, I’utilitzarà personal que conegui 
perfectament el seu maneig. 
 
Puntals per encofrar. Tots els puntals que rebin càrrega vertical, sense excepció, es col∙locaran sobre 
sola de  taulons de 7  cm,  amb  la  intenció de  repartir  la  càrrega en una  superfície major  a  la que 
transmetria el propi puntal. En el cas de puntals inclinats no s’utilitzarà “el usillo” del puntal sinó que 
es falcarà la sola del tauló. 
 
Eines elèctriques portàtils. Els cables d’alimentació hauran de tenir en correcte estat de conservació 
el seu aïllament. Hauran de disposar dels sistemes de seguretat: doble aïllament, posada a terra de 
les masses o utilització de transformador de seguretat. 
 
Ferramenta per Baixa Tensió. Als treballs elèctrics i instal∙lacions de Baixa Tensió, les eines manuals 
utilitzades  (tornavís, claus, alicates, tenalles, tallaferro, arc porta‐serres, ganivetes pelacables, etc.) 
hauran  d’estar  homologades,  segons  la  Norma  Tècnica  Reglamentària:  MT  26  (BOE  nº  243  de 
10/10/81). 
 
1.4. RISCOS MÉS FREQÜENTS I MESURES DE PROTECCIONS ESPECÍFIQUES 
 
1.4.1. Excavacions 
 
 Riscos més freqüents: 
 

- Despreniments 
- Caigudes de personal al mateix i diferent nivell 
- Bolcada per accident de vehicles i màquines 
- Atropellament per màquines o vehicles 
- Atrapaments 
- Sorolls 
- Vibracions 
- Pols 

 
 Proteccions personals específiques: 
 
S’exigiran els punts: 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.8. 
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 Proteccions col∙lectives específiques: 
 
Es  fa  referència  a  tot  l’especificat  a  l’apartat  1.3.2.1  i  1.3.2.2.  Abans  de  l’inici  de  l’excavació,  es 
balisarà el perímetre, 1,5 m cap a  l’exterior del  límit de  l’excavació. No s’apilaran material a zones 
properes  al  límit  de  protecció. Així mateix,  sempre  es mantindrà  neta  de  runes  residus  la  unitat 
d’obra a la zona de treball. 
 
1.4.2. Transport, abocament, estesa i compactació 
 
 Riscos més freqüents: 
 

- Accident de vehicles 
- Atropellaments per màquines o vehicles 
- Atrapaments 
- Caigudes de material 
- Talls i cops 
- Vibracions 
- Pols 

 
 Proteccions personals específiques: 
 
S’exigiran els punts: 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.8. 
 
 Proteccions col∙lectives específiques: 
 
Es fa referència a tot l’especificat a l’apartat 1.3.2.1. i 1.3.2.2. Es donaran les ordres per una persona 
diferent al maquinista, de  la realització dels  treballs a executar, així com  la circulació, arribada  i/o 
sortida de transports (camions). 
 
1.4.3. Formigons 
 
 Riscos més freqüents 
 

‐ Caigudes de personal al mateix i diferent nivell 
‐ Caiguda de materials 
‐ Electrocucions  
‐ Dermatosi per ciment 
‐ Talis i cops 
‐ Esquitxos 
‐ Projecció de partícules als ulls 

 
 Proteccions personals especifiques: 
 
S’exigiran els punts: 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.8. 
 

 Proteccions col∙lectives especifiques: 
 
Es  fa  referència  a  tot  I’especificat  a  l’apartat  1.3.2.2.  Es  tindrà  cura  al moment  de  formigonar 
d’observar els desplaçaments del cubilot per sobre dels operaris. Així mateix, sempre es mantindrà 
neta de runes i residus la unitat d’obra a la zona de treball. 
 
1.4.4. Soldadura 
 
 Riscos més freqüents: 
 

‐ Explosions 
‐ Fums metàl∙lics 
‐ Riscos elèctrics: 

 
 Interferències amb línies d’alta tensió 
 Derivat de maquinària, conduccions, quadres, etc. 

 
‐ Risc d’incendi 

 
 * En magatzems, vehicles, encofrats, etc. 

 
  Proteccions persona especifiques: 
 
S’exigiran els punts: 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.5, 1.3.1.9. 
 
  Proteccions col∙lectives especifiques: 
 
Es fa referència a tot I’especificat a  l’apartat 1.3.2.2.  i 1.3.2.3. La zona de treball  i accessos de cada 
operari quedarà perfectament il∙luminada Així mateix, sempre es mantindrà neta de runes i residus 
la unitat d’obra a la zona de treball. 
 
1.4.5. Instal∙lacions 
 
  Riscos més freqüents: 
 

‐ Cops i talls 
‐ Cremades i/o explosions 
‐ Caigudes d’alçada 
‐ Caigudes d’objectes 
‐ Electrocucions 

 
 Proteccions persones especifiques: 
 
S’exigiran els punts: 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.5, 1.3.1.6, 1.3.1.7. 
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  Proteccions col∙lectives especifiques: 
 
Es  fa  referència  a  tot  I’especificat  a  l’apartat  1.3.2.2.  i  1.3.2.3.  Totes  les  conduccions,  bases  de 
connexions i mecanismes d’accionament, com il∙luminació, seran estancs a l’aigua. 
A quadre elèctric, que posseirà connexió a terra  i que estarà protegit contra  l’accés  i manipulació, 
s’hauran de preveure circuits diferencials. Així mateix, sempre es mantindrà neta de runes i residus 
la unitat d’obra a la zona de treball. 
 
1.5. FORMACIÓ 
 
El personal rebrà en  ingressar a  l’obra una exposició dels mètodes de treball  i els riscos que poden 
tenir, amb les mesures de seguretat que hauran de seguir. 
 
 
1.6. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 
 
Existirà un  local destinat per a  la  farmaciola. S’informarà a  l’obra de  l’emplaçament dels diferents 
centres mèdics on  s’haurà de  traslladar als accidentats. Tot el personal que comenci a  treballar a 
l’obra passarà un reconeixement mèdic previ. Es pensa fer la connexió d’aigua per al personal de la 
xarxa municipal de distribució. 
 
1.7. INSTAL∙LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 
 
1.7.1. Oficina 
 
S’habilitarà  un  espai  dins  de  l’obra,  per  destinar‐lo  a  oficina  tècnica  on  concorrerà  la  direcció 
facultativa, propietat i contrasta. Aquesta oficina disposarà de telèfon, taula, cadires i il∙luminació. Es 
mantindrà un  jac complet del projecte d’execució de  l’obra, plecs, estudi de seguretat, pressupost 
i/o contracte i llibres oficials d’ordres. 
 
1.7.2. Vestuaris, lavabos i serveis en general 
 
S’instal∙larà, d’acord al número de treballadors, un recinte dins de  l’obra destinat a vestuaris, amb 
els següents elements: 
 
 Una  taquilla  per  a  cada  treballadors,  amb  clau  per  desar  roba,  calçat  i  estris  personals  dels 

operaris 
 Seients 
 
D’acord amb la 0.G.S.T es disposarà un espai a dins de l’obra destinat a serveis que constarà de: 
 
 Inodors 
 Dutxes 
 Rentamans 
 Complements com paper higiènic, tovalloles, miralls, sabó, etc. 

 
El número d’elements serà el necessari que dependrà del número de treballadors. 
 
1.7.3. Primers auxilis 
 
S’instal∙larà  a  lloc  accessible  i  visible  (vestuaris, menjador, etc.) dins de  l’obra, una  farmaciola de 
primers  auxilis  per  contratemps  propis  del  treball.  S’extremarà  la  cura  pel  manteniment  dels 
components d’aquesta farmaciola (esparadrap, gases, cotó, alcohol, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Premià de Dalt, setembre de 2022 
 
 
 
            L’Alcalde‐ President                                             Els Serveis Tècnics Municipals 
 
 
 
            Josep Triadó i Bergés 
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3.‐ PLEC DE CONDICIONS 
 
3.1.‐ PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 
3.1.1.‐ Normativa legal d’aplicació 
 
Són d’obligat compliment: 
 

 L’Estatut dels Treballadors.  
 L’Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball. 
 L’Ordenança Laboral de Construcció, Vidre i Ceràmica. 
 El Conveni Col∙lectiu Provincial.  
 Els Reglaments Electrònics d’Alta i Baixa Tensió. 
 El Reglament de Serveis Mèdics d’Empresa.  
 El Decret sobre Composició de Comitè de Seguretat i Higiene. 
 Les Normes MT d’Homologació de Mitjans de Protecció Individual. 
 Qualsevol disposició oficial referent a la Seguretat i Higiene que aparegui al llarg de l’obra 

i d’aplicació als treballs que es realitzin. 
 
3.1.2.‐ Obligacions de les parts implicades. 
 
Propietat: 
 
‐ Vigilarà que el present Projecte de Seguretat, acompanyi el Projecte de l’obra. 
 
‐ Abonarà les partides del Pla de Seguretat ofertes pel contractista, un cop siguin certificades per 

la direcció facultativa juntament amb les altres certificacions de l’obra. 
 
Empresa Constructora: 
 
‐ Desenvoluparà el Projecte de Seguretat amb el seu Pla de Seguretat, d’acord amb aquell  i amb 

les especificacions de  treball de  la pròpia empresa. Aquest Pla es  redactarà abans de  l’inici de 
l’obra i serà aprovat per la Direcció Facultativa.  

 
‐ Tots  els mitjans  auxiliars  i  de  protecció  personal  seran  homologats  oficialment.  En  cas  de  no 

trobar‐se en el mercat els necessaris, s’empraran els més apropiats d’acord amb el Comitè de 
Seguretat i Salut i el vist‐i‐plau de la Direcció Facultativa.  

 
‐ Complirà totes les especificacions del Projecte i del Pla de Seguretat, sent responsable dels danys 

per infracció per part seva, dels seus treballadors i/o dels diversos subcontractistes.  
 
‐ El contractista és obligat a comunicar, a la inspecció de treball en un termini màxim de 24 hores, 

qualsevol inspecció realitzada al "Llibre d’incidències".  
 
Direcció facultativa: 

‐ Considerarà el Projecte de  Seguretat  com part  integrant de  l’execució de  l’obra,  supervisant  i 
controlant  el  compliment  del  Pla  de  Seguretat,  autoritzant,  si  s’escau,  les  modificacions 
necessàries, fent‐ho constar al llibre d’incidències.  

 
‐ Certificarà periòdicament els treballs realitzats.  
 
‐ Comunicarà a  la Propietat  i a  l’empresa Constructora  i altres Organismes, I’incompliment de  les 

mesures de seguretat fixades al Projecte i desenvolupament pel Pla.  
 
3.2.‐ PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS  
 
Les condicions particulars d’aquest Projecte es remetran al compliment de  les especificacions més 
amunt expressades.  
 
3.2.1.‐ Normes legals aplicables a aquesta obra.  
 
Són de compliment obligat directament o indirectament les disposicions contingudes a:  
 
‐ Ordre 20 maig 1952: Reglament de Seguretat  i Higiene en  la  Industria de  la Construcció  (B.O.E 

15‐06‐52). 
 
‐ Decret 22 juny 1956: Reglament d’Accidents en el Treball (sols parcialment vigent). 
 
‐ Decret 10 juliol 1959: Reorganitza els serveis mèdics d’empresa. 
 
‐ Ordre 21 novembre 1959: Reglament dels Serveis mèdics d’empresa (B.O.E. 27‐11‐59). 
 
‐ Ordre 14 març 1960: Instruccions per a obres al carrer.  
 
‐ Decret 13 d’abril 1961: Malalties professionals.  
 
‐ Decret 16 agost 1969: Reglament de recipients a pressió (B.O.E. 28‐10‐69).  
 
‐ Ordre 28 agost 1970: Ordenança de Treball de  la Construcció, Vidre  i Ceràmica (modificada per 

Ordre Ministerial 27‐07‐73) (B.O.E. 5/7/8/9/9‐70).  
 
‐ Ordre 9 març 1971: Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. 16‐03‐71) Pla 

Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. 11‐03‐71).  
 
‐ Decret  11  març  1971:  Regulació,  Constitució,  Composició  i  Funcionament  del  Comitè  de 

Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. 06‐03‐71).  
 
‐ Decret 28 novembre 1972: Reglament Tècnic de Línies Aèries d’Alta Tensió.  
 
‐ Decret 20 setembre 1973: Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  
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‐ Ordre  31  octubre  1973:  Instruccions  complementàries  del  Reglament  Electrotècnic  de  Baixa 

tensió.  
 
‐ Ordre 17 maig 1974: Homologació de mitjans de protecció personal (B.O.E. 29‐05‐74). 
 
‐ Decret 30 maig 1974: Aprovació del text refós de la Llei de Seguretat Social. 
 
‐ Ordre 9 desembre 1975: Regula la relació entre els Jurats d’Empresa i els Comitès de Seguretat i 

Higiene en el Treball. 
 
‐ Decret 4 abril 1979: Reglament d’aparells a pressió. 
 
‐ Llei 10 març 1980: Estatut dels Treballadors.  
 
‐ Ordre 28 gener 1981: Tractors o protecció de cabines i bastidors de seguretat.  
 
‐ Ordre  31 maig  1982:  Instrucció  Tècnica  Complementària MIE‐AP5  del  Reglament  d’aparells  a 

pressió sobre extintors d’incendis. 
 
‐ Decret 17 de març 1982: Estructura i Competències de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene 

en el Treball. 
‐  
‐ Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques i Centres 

de Transformació (B.O.E. 01‐12‐82).  
 
‐ Reial Decret 28 juliol 1983: Regulació de jornada de treball, jornades especials i descansos.  
 
‐ Reial Decret 8 novembre 1985: Reglament d’aparells d’elevació i la seva manutenció (B.O.E. 11‐

12‐85).  
 
‐ Reial  Decret  21  febrer  1986:  Obligatorietat  i  inclusió  d’un  Estudi  de  Seguretat  Higiene  en  el 

Treball en els Projectes d’Edificació i Obres Públiques.  
 
‐ Reial Decret 9 maig 1986: Senyalització de Seguretat en els Centres i Locals de Treball (B.O.E. 08‐

07‐86). 
 
‐ Reial Decret 26 maig 1986: Reglament de Seguretat en les Màquines (B.O.E. 21‐07‐86). 
 
‐ Ordre 18 juliol 1986: Bàculs i columnes d’enllumenat exterior i senyalització de tràfic (B.O.E. 21‐

07‐86).  
 
‐ Les normes UNE i lSO, que alguna de les disposicions anteriors assenyalen d’obligat compliment. 
 

‐ Altres disposicions relatives a Seguretat i Higiene, i Medicina en el Treball que poden afectar als 
treballs que realitzin a l’obra.  

 
‐ I en cada moment el Conveni Col∙lectiu Provincial de la Construcció en vigor.  
 
‐ Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (B.O.E. 10 de novembre).  
 
‐ Llei 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que  s’estableixen disposicions mínimes de  seguretat  i de 

salut a les obres de construcció (B.O.E. 25 d’octubre).  
 
3.2.2.‐  Característiques,  emprament  i  conservació  de  màquines,  útils,  eines,  sistemes  i  equips 
preventius.  
 
Condicions generals dels mitjans de protecció.  
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col∙lectiva tindran fixat un període de 
vida útil, i es desestimaran al seu acabament.  
 
Quan  per  les  circumstàncies  del  treball  es  produeixi  una  deterioració  més  ràpida  en  una 
determinada pega o equip, aquesta es reposarà  independentment de  la duració prevista o data de 
lliurament. Tota pega o equip que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual fou concebut 
(per exemple, per accident) serà desestimat i reposat al moment.  
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgança i tolerància de les admeses pel fabricant 
seran reposades immediatament.  
 
L’ús d’una peça o equip de protecció mai no representarà cap risc en ella mateixa.  
 
Tots els sistemes de protecció es revisaran periòdicament (segons el tipus) pel Vigilant de Seguretat i 
Tècnic competent, inclosa senyalització, enllumenat d’emergència i proteccions contra incendis.  
 
Els equips de seguretat plantejats en aquest estudi duran incorporats un pla d’amortització, segons 
es descriu en els quadres de preus. Tots aquells que s’amortitzen a l’obra hauran de ser lliurats a la 
propietat en  finalitzar‐se,  i els que no, valorats en el percentatge  corresponent. Tots els equips a 
usar en aquesta obra seran de primer ús.  
 
En  general es  considera  certificable,  i  així  s’ha  tingut en  compte,  tot el que no  sigui precís per  a 
l'execució de les unitats d’obra, però millori les condicions de seguretat en la seva execució.  
 
Respecte  a  la  maquinaria  solament  seran  abonables  les  connexions  a  terra  i  els  interruptors 
diferencials i, en el cas que siguin precises, viseres contra impacte per caigudes d’objectes.  
 
3.2.3.‐ Característiques d’emprament i conservació de màquines.  
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Es complirà el que  indica el Reglament de Seguretat en  les màquines R.D. 1495186, sobre  tot allò 
que es refereix a les instruccions d’ús, exposades en el capítol IV, a instal∙lació i posada d’un servei, 
capítol V,  i  inspeccions  i revisions periòdiques, capítol VI,  i regles generals de seguretat, capítol VIl. 
Inclou l’annex d’aquest reglament, màquines especifiques de la construcció que són:  
 
a) Màquines per a fonaments i estructura de formigó:  
 
1. Classificació d’àrids.  
2. Dosificadors i mescladors d’àrids 
3. Eines pneumàtiques. 
4. Formigoneres.  
5. Trencadores giratòries.  
6. Trencadores de mandíbules. 
7. Trituradores de martell.  
 
b) Altres màquines.  
 
1. Doblegadores de ferro.  
2. Adreçadors de barnilles.  
3. Fregadores amb paper de vidre, polidores de marbre i rajola. 
4. Serres circulars de disc. 
5. Trenadores de disc.  
6. Gunitadores (projecció de formigó lleuger o de morter).  
 
3.2.4. Característiques d’emprament i conservació d’útils i eines.  
 
Tant en  l’emprament com en  la conservació dels útils  i eines, el  treballador d’obra velarà pel  seu 
correcte  emprament  i  conservació,  i  exigirà  als  treballadors  el  compliment  de  les  especificacions 
emeses pel fabricant per a cada útil o eina. 
 
L’encarregat d’obra establirà un sistema de control dels útils i eines a fi i efecte que s’utilitzi amb les 
prescripcions de seguretat especifiques per a cada una d’elles.  
 
Les eines i útils establerts en les previsions d’aquest estudi pertanyen al grup d’eines i útils coneguts 
i amb experiències en el seu emprament i s’hauran d’aplicar les normes generals, de caràcter pràctic 
i de general coneixement vigent segons els criteris generalment admesos.  
 
3.2.5.‐ Característiques d’emprament conservació dels sistemes preventius.  
 
3.2.5.1.‐ Sistemes de medicina preventiva o d’higiene industrial.  
 
El metge de l’empresa és, segons la reglamentació oficial, l’única figura que legalment té atribucions 
competències en Medicina, Higiene  i Seguretat del Treballador. El metge d’empresa és oficialment 
anomenat per I’Estat i és escollit lliurement per l’empresa dins dels professionals que compleixen els 
requisits  oficials;  malgrat  en  les  últimes  reorganitzacions  de  l’Administració  Pública,  diferents 

competències  han  estat  assignades  a  diferents  òrgans  del Ministeri  de  Treball  i  Seguretat  Social, 
sense una clarificació adequada.  
 
A efectes d’aplicació d’aquest Estudi de Seguretat es considera de necessari compliment el Decret 
103611959, on s’estableixen les seves característiques i responsabilitats.  
 
Les missions del metge d’empresa són:  
 
a) Higiene del treball: 
 
‐ Estudi i vigilància de les condicions ambientals. 
‐ Anàlisi i classificació dels llocs de treball. 
‐ Valoració de les condicions higièniques i prevenció de riscos en els processos industrials, etc. 
 
b) Higiene dels treballadors:  
 
‐ Reconeixements previs a l’ingrés, reconeixements periòdics, per vigilar la salut dels treballadors, 

diagnòstic precoç d’alteracions causades o no pel treball, etc.  
 
c) Accidents de treball i malalties professionals. 
 
‐ Diagnòstic de les malalties professionals.  
‐ Preparació d’obrers seleccionats com socorristes, etc.  
 
c) Altres missions diverses d’assessorament i col∙laboració: 
 
‐ El compliment de  les missions del reconeixement dels treballadors s’establirà en el Pla d’acord 

amb  les normes vigents en el moment de realització dels treballs  i segons el que s’hagi acordat 
en el Conveni Col∙lectiu Provincial.  

 
3.2.5.2.‐ Sistema d’informació als treballadors integrats en el centre del treball de l’Obra.  
 
Per  aquests  efectes  es  preveuen  hores  d’informació  als  treballadors,  hores  que  s’inclouen  en  el 
pressupost. Aquesta  informació es realitzarà en el mateix Centre de Treball, sense dependre de  la 
formació impartida directament pel constructor en compliment del que està establert a l’Estatut dels 
Treballadors, article 16.  
 
Les  hores  de  reunió  del  Comitè  de  Seguretat  i Higiene  del  Treball,  s’assignen  per  a  ser  cobertes 
també dins del mateix Centre de Treball de l’Obra.  
 
3.2.5.3.‐ Comitè de Seguretat i Higiene.  
 
Tant la seva composició com la seva actuació haurà d’ajustar‐se al que està establert, no sol per les 
Ordenances  del  Treball,  sinó  també  complint  els  acords  establert  com  obligatoris  per  a  la 
concentració laboral, fixada en el Conveni Col∙lectiu Provincial vigent. 
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La seva composició serà la mínima segons I’Ordenança:  
 
‐ President (titulat superior de l’empresa) 
‐ El vigilant de seguretat.  
‐ Treballadors entre els oficis més significatius. 
 
3.2.5.4.‐ Sistema de benestar i d’instal∙lacions higièniques dels treballadors.  
 
Les  instal∙lacions  provisionals  d’obra  s’adaptaran,  pel  que  fa  a  elements,  dimensions 
característiques,  al  que  està  especificat  en  els  articles  39,40,41  i  42  de  l’Ordenança  General  de 
Seguretat  i Higiene,  i en els articles 335,336  i 337 de  l’Ordenança Laboral de  la Construcció, Vidre  i 
Ceràmica. 
 
S’organitza la recollida i la retirada de deixalles i escombraries que el personal de l’obra generi en les 
seves instal∙lacions, guardant‐los en recipient amb tapa. 
 
3.2.6.‐ Condicions especifiques per al Pla. 
 
3.2.6.1.‐ Previsions tècniques.  
 
Les previsions tècniques del Pla són, a més a més de les obligatòries pels  
Reglaments  Oficials  i  les  Normes  de  bona  construcció,  les  contingudes  en  aquest  estudi.  El 
Constructor  en  compliment  de  les  seves  atribucions  pot  proposar  altres  alternatives.  Si  així  fos 
I’Estudi serà obert a adoptar‐les, però sempre que ofereixi les condicions de garantia de Prevenció i 
de Seguretat establertes en aquest Estudi.  
 
3.2.6.2.‐ Ordenació dels mitjans auxiliars. 
 
Els mitjans auxiliars que pertanyen a  l’Obra bàsica  i no a  l’Estudi de Seguretat, permetran  la bona 
execució dels  capítols d’obra  general  i  la bona  implantació dels  capítols de  l’Estudi de  Seguretat, 
complint  adequadament  les  funcions  de  seguretat,  especialment  e  l’extracció  de  terres,  i  en 
l’apuntalament i subjecció dels encofrats de l'estructura de formigó. 
 
3.3.‐ PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES. 
 
En tot allò que fa referència a  l’adquisició, recepció  i utilització de materials, utillatge o maquinaria 
que s’utilitzi per I’obra, el constructor s’atendrà a les practiques de la bona construcció, utilitzant el 
personal especialitzat i qualificat a cada part de l’Obra que així ho requereixi. 
 
La direcció tècnica  i facultativa podrà requerir‐ho  i sol∙licitar documents acreditatius de  l’adequada 
titulació. 
 
L’Estudi de Seguretat aporta les previsions adequades pel Pla de Seguretat. Tot i això, I’evolució i la 
pròpia maquinaria, el nivell  tècnic del  constructor  i  les  característiques dels  subcontractes poden 

obligar que el Pla  s’allunyi de  les previsions de  l’Estudi,  tant en mitjans  tècnics  com en  valoració 
econòmica. Per això  I’Estudi de Seguretat està obert a tot allò que suposi millora de  la seguretat  i 
prevenció d’accidents, d’acord sempre amb la legislació vigent. 
 
Els mitjans auxiliars que pertanyen a l’Obra bàsica, i no a l’Estudi de Seguretat permetran la correcta 
execució de  l’Obra d’edificació, així com  l’acoblament de  la seguretat del projecte d’Estudi  i el pla 
subsegüent, havent de complir en  la  seguretat que es  requereix en cada cas:  I’estrebat de  terres, 
encofrats, xarxes i altres. 
 
Els treballs de muntatge i desmuntatge de sistemes de protecció des del seu acabament, hauran de 
disposar del mateix grau de seguretat que el conjunt acabat.  
 
La col∙locació dels mitjans de protecció col∙lectiva requerirà la utilització, en el seu cas, de sistemes 
de proteccions individuals.  
 
3.4.‐ PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES.  
 
No podran certificar‐se dues partides amb el mateix concepte. Tots els sistemes o mitjans auxiliars 
que s’hagin  inclòs en el projecte bàsic o d’execució no podran  incloure’s en  l’estudi de seguretat o 
viceversa. 
 
Es  justificarà  expressament  quines  són  les  despeses  generals  de  l’Obra  i  despeses  generals 
d’empresa, amb la finalitat d’evitar duplicacions de doble certificació entre el projecte de seguretat i 
d’execució. 
 
 Despeses generals d’obra:  
 
‐ Personal tècnic: Cap d’obra, tècnics, encarregats, caps de colla.  
‐ Serveis auxiliars: Guàrdia, emmagatzemiste, vigilant de seguretat. 
‐ Material d’oficina: amortització, mobiliari, papereria.  
‐ Energia i aigua: Consum d’aigua, electricitat per a maquinària i il∙luminació. 
‐ Mestrejar i transportar: petits transports, telèfon, correus... 
‐ Sanitat: farmaciola i medicaments.  
‐ Instal∙lacions provisionals: caseta d’obres, vestidors, magatzem,  
‐ Amortitzacions i reparacions: amortitzacions de maquinària i reparació d’eines, bastides, equips 

de seguretat i vestits de treball. 
 
 Despeses generals d’empresa. 
 
‐ Personal:  amortització  de  part  proporcional  de  direcció,  tècnics  d’administració,  assessoria 

jurídica i fiscal. 
‐ Assegurances: responsabilitat civil, robatoris i incendis. 
‐ Local: lloguer d’oficines, telèfon, amortització de mobiliari, equip d’oficina i llicència fiscal. 
 
El total de despeses general d’obra puja un 16% del pressupost d’execució material de l’Obra. 
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Els  percentatges  expressats  inclouen  partides  de  seguretat,  que  no  podran  certificar‐se  en  el 
projecte de seguretat, i hauran d’anar certificades en el d’execució, per tant abans de fer qualsevol 
certificació, cal detallar quines despeses se certifiquen en cada cas, per evitar duplicitat. 
 
El contracte es formalitzarà mitjançant un document en el qual s’especificarà: preu, abonament de 
certificacions, finances, modificacions, millores complementàries, seguretat no descrita,  i qualsevol 
altra particularitat convinguda d’acord a precepte del codi mercantil i que procedeixi en dret.  
 
Les certificacions aniran aprovades per la direcció tècnica facultativa de l’Obra i representants de la 
contrasta  i  propietat,  segons  els  casos,  expedientant  les  certificacions  conjuntament  amb  les  del 
projecte.  
 
Les multes per  infraccions de  seguretat  i higiene que es poguessin  imposar per  l’autoritat  laboral 
competent  o multes  de  qualsevol  altra  naturalesa  no  són  abonables  i  seran  a  càrrec  exclusiu  de 
l’infractor.  
 
L’amidament de les obres es realitzarà amb designació d’unitats que es consigna a cada partida del 
pressupost  i  per  obra  realment  executada,  certificant  a  l’Origen.  No  podran  certificar‐se  noves 
col∙locacions  per  haver‐se  tret  un mitjà  de  seguretat  del  seu  lloc.  Per  obra  realment  executada 
s’entén la part de seguretat que s’hagi col∙locat en aquesta certificació. Mai no podran certificar‐se 
més unitats que les descrites en l’Estudi o Pla de Seguretat, amb les excepcions descrites en l’apartat 
núm.1 del Plec de Condicions Jurídiques.  
 
3.5.‐PLEC DE CONDICIONS JURÍDIQUES.  
 
És  competència  exclusiva  de  la  direcció  tècnica  l'aprovació  del  Pla  de  Seguretat,  així  com  les 
modificacions en funció del procés d’execució de l’Obra, de les omissions i contradiccions aparents i 
de l'expedició d’ordres complementàries pel seu desenvolupament.  
 
Els  treballs  a  realitzar  estaran  subjectes  a  les  disposicions  del  projecte  de  seguretat,  a  les 
modificacions aprovades expressament  i a  les ordres  i  instruccions complementàries emeses per  la 
direcció  tècnica.  Tots  els materials  satisfaran  les  condicions  establertes  en  la  documentació  de 
l’Estudi de Seguretat. Es refutaran aquells que no s’ajustin a les prescripcions o siguin defectuosos o 
no reuneixin les condicions de solidesa.  
Quant  la  direcció  tècnica  tingui  la  certesa  que  els  materials  utilitzats  no  compleixin  les 
determinacions de l’Estudi de Seguretat podrà ordenar, en tot moment i sense càrrec, la realització 
dels treballs per arreglar‐lo.  
 
El contractista no podrà decidir, sense  l’aprovació de  la direcció tècnica, cap variació de  l’Estudi de 
Seguretat o d’una modificació aprovada. El contractista estarà obligat a complir  les condicions del 
plec  de  condicions, memòria,  plànols  i  pressupost,  les  especificacions  del  contracte  i  les  ordres 
complementàries que  la direcció  tècnica considera donar durant el desenvolupament de  l’Obra. El 
contractista  comunicarà,  veritablement  i  amb  suficient  antelació,  I’inici  de  treballs  d’elevat  risc  o 

d’aquells o aquelles que hagin de quedar amagades a l'objecte de l'examen i aprovació de la direcció 
tècnica de l’obra.  
 
El contractista estarà obligat a reconstruir al seu càrrec, quantes vegades sigui necessari qualsevol 
treball mal  executat,  a  judici  de  la  direcció  tècnica  de  l’Obra  o  dels  factors  que  el  Reial  Decret 
555/1986 de 21 de febrer, Presidència del Govern B.O.E. de 21 de març 1986 estableix en l’article 6è 
i fins merèixer l’aprovació de la direcció tècnica de l’Obra. 
 
S’anotaran  en  el  llibre  d’incidències  I’observació  de  les  instruccions  i  recomanacions  preventives 
recollides  en  l’Estudi  de  Seguretat  i  el  Pla  de  Seguretat.  Efectuada  una  anotació  en  el  llibre 
d’incidències el constructor o el propietari, segons el cas, obligatòriament farà arribar en un termini 
de 24 hores, cada una de les copies als destinataris previstos, és a dir, I’Inspector de Treball, Direcció 
Facultativa  i Tècnica, Cap del Comitè de Seguretat  i Higiene  i al Constructor o Propietari segons els 
casos. Conservarà adequadament agrupades en la mateixa obra una copia d’aquestes anotacions. 
 
El constructor respondrà a la correcta execució de les previsions de seguretat en les subcontractes o 
similars,  responent  solidàriament  de  les  conseqüències  que  se’n  derivin  de  la  inobservança  que 
foren imputades a les subcontractes o similars. 
 
La  mateixa  imputació  correspondrà  al  propietari  quan  no  hi  hagués  constructor  principal.  Els 
retardaments  d’obra  injustificats  així  com  les  paralitzacions  no  donen  lloc  a  certificacions  de 
partides.  
 
3.6. PROJECTE DE SEGURETAT I SALUT  
 
Aquest Projecte de Seguretat i Salut en el Treball serà sotmès a l’aprovació de la Direcció Facultativa 
de  l’Obra.  Igualment  aquest  Projecte  serà modificat  i/o  ampliat,  si  així  ho  exigissin  els  possibles 
canvis en el procés constructiu previst.  
 
 
 
 
 
 
 
                                        Premià de Dalt, setembre de 2022 
 
 
 
            L’Alcalde‐ President                                             Els Serveis Tècnics Municipals 
 
 
 
            Josep Triadó i Bergés 
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Estudi de Seguretat i Salut del projecte de reurbanirzació

barri de la Floresta de Premià de Dalt
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  2022OBRA 01
PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

1 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

2 H142AC60

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

3 H1423230

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

4 H1432012

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

5 H1441201

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

6 H1451110

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

Euro
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u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

7 H1456821

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

8 H1463253

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

9 H1462241

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

10 H1481131

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

11 H1482111

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

12 H1483132

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

13 H1485140

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Euro
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u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

14 H148G700

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

15 H1487350

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

PRESSUPOST  2022OBRA 01
PROTECCIÓ COL·LECTIVESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

1 H151AJ01

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix,
amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

2 H1532581

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

3 H15Z1001

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

h Senyaler.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

4 H15Z2011

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Euro
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m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

5 H6AA2111

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

PRESSUPOST  2022OBRA 01
SENYALITZACIÓCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.

1 HBB11121

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.

2 HBB11111

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.

3 HBBZ1111

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.

4 HBBA1511

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

5 HBC12300

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

6 HBC19081

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

7 HBC1A081

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

8 HBC1GFJ1

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  2022OBRA 01
EQUIPAMENTSCAPÍTOL 04

Euro



Estudi de Seguretat i Salut del projecte de reurbanirzació

barri de la Floresta de Premià de Dalt
dels carrers Berguedà, Conca de Trem i Avinguda Catalunya

AMIDAMENTS Pàg.: 5

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

1 HQU15Q0A

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

2 HQU1A20A

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions3 HQUZM000

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4 HM31161J

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

5 HQU2GFJJ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  2022OBRA 01
MEDICINA PREVENTIVACAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball1 HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

2 HQUA3100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Reconeixement mèdic3 HQUAM000

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra4 H16F1004

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Euro

Estudi de Seguretat i Salut del projecte de reurbanirzació
dels carrers Berguedà, Conca de Trem i Avinguda Catalunya
barri de la Floresta de Premià de Dalt

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€6,48uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 1

(SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

€5,50uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 2

(CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€8,95uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 3

(VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

€20,69uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 4

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

€0,75uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 5

(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

€1,52uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 6

(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

€38,08uH1456821 Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 7

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUIT CENTIMS)
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€22,35uH1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàl·lica.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 8

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

€65,79uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 9

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

€10,45uH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 10

(DEU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

€9,31uH1482111 Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 11

(NOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

€8,14uH1483132 Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 12

(VUIT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

€14,82uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 13

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€4,92uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 14

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
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€10,44uH148G700 Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 15

(DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

€13,14m2H151AJ01 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 16

(TRETZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

€5,96m2H1532581 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 17

(CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

€43,70hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 18

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€19,82hH15Z2011 Senyaler.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

P- 19

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€19,82hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 20
(DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€2,78mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

P- 21

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

€55,82uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.

P- 22

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€67,04uHBB11121 Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.

P- 23

(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

€23,29uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.

P- 24

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
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€11,00mHBBZ1111 Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.

P- 25

(ONZE EUROS)

€11,13uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

P- 26

(ONZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

€1,55mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

P- 27

(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

€7,37mHBC1A081 Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

P- 28

(SET EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

€41,66uHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

P- 29

(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

€48,62uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

P- 30

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

€143,07mesHQU15Q0A Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

P- 31

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CENTIMS)

€101,19mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 32

(CENT UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)

€59,82uHQU2GFJJ Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 33

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€129,34uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 34

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

€85,70uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 35

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€38,57uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 36
(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

€19,82hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 37
(DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
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Premià de Dalt, setembre de 2022

L´Alcalde President                  L´autor del Projecte

Josep Triadó i Bergés                Serveis Tècnics municipals
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CAPÍTOL PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 1)

10,0006,48 64,80

2 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà
i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 3)

2,0008,95 17,90

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 2)

10,0005,50 55,00

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 4)

5,00020,69 103,45

5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 5)

10,0000,75 7,50

6 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada

14,0001,52 21,28
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partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 6)

7 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb
maniguets fins a mig avantbraç.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 7)

2,00038,08 76,16

8 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 9)

2,00065,79 131,58

9 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 8)

10,00022,35 223,50

10 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 10)

10,00010,45 104,50

11 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 11)

10,0009,31 93,10

12 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:

10,0008,14 81,40

Euro
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Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 12)

13 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 13)

10,00014,82 148,20

14 H148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 15)

10,00010,44 104,40

15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 14)

10,0004,92 49,20

CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.281,97

OBRA PRESSUPOST  202201
CAPÍTOL PROTECCIÓ COL·LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim,
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 16)

17,00013,14 223,38

2 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.

18,0005,96 107,28
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 (P - 17)

3 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 18)

10,00043,70 437,00

4 H15Z2011 h Senyaler.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
 (P - 19)

4,00019,82 79,28

5 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 21)

200,0002,78 556,00

CAPÍTOLTOTAL 01.02 1.402,94

OBRA PRESSUPOST  202201
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord
amb la DT.
 (P - 23)

1,00067,04 67,04

2 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord
amb la DT.
 (P - 22)

3,00055,82 167,46

3 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat
a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària mesurat segons
especificacions de la DT.
 (P - 25)

3,00011,00 33,00

4 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord
amb la DT.
 (P - 24)

1,00023,29 23,29

5 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions
de la DT.
 (P - 26)

6,00011,13 66,78

6 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 20,0001,55 31,00

Euro
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desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 27)

7 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 28)

6,0007,37 44,22

8 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions
de la DT.
 (P - 29)

2,00041,66 83,32

CAPÍTOLTOTAL 01.03 516,11

OBRA PRESSUPOST  202201
CAPÍTOL EQUIPAMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m
amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit
aigua de 100 l, amb manteniment inclòs (P - 31)

5,000143,07 715,35

2 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 32)

5,000101,19 505,95

3 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 37) 20,00019,82 396,40

4 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT.
 (P - 30)

2,00048,62 97,24

5 HQU2GFJJ u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada
segons les especificacions de la DT.
 (P - 33)

1,00059,82 59,82

CAPÍTOLTOTAL 01.04 1.774,76

OBRA PRESSUPOST  202201
CAPÍTOL MEDICINA PREVENTIVA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 34)

1,000129,34 129,34

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P
- 35)

1,00085,70 85,70

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 36) 10,00038,57 385,70

4 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 20)

10,00019,82 198,20

Euro
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Protecció individual 1.281,97
Capítol 01.02 Protecció col·lectives 1.402,94
Capítol 01.03 Senyalització 516,11
Capítol 01.04 Equipaments 1.774,76
Capítol 01.05 Medicina preventiva 798,94

01 Pressupost  2022Obra 5.774,72

5.774,72

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 2022 5.774,72

5.774,72

Euro
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5.774,72PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL.

346,486,00 % Benefici Industrial SOBRE 5.774,72.......................................................................................

13,00 % Despeses Generals SOBRE 5.774,72.................................................................................. 750,71

Subtotal 6.871,91

21,00 % IVA SOBRE 6.871,91............................................................................................................ 1.443,10

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 8.315,01€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( VUIT MIL TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB UN CENTIMS )

Premià de Dalt, setembre de 2022

L´Alcalde President                  L´autor del Projecte

Josep Triadó i Bergés                Serveis Tècnics municipals
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ANNEX NÚM 4 : PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT  
 
 
MOVIMENT DE TERRES 

REBLERTS LOCALITZATS EN RASES  
 
Control de producció 
 
 1        Anàlisi Granulomètric per tamisat. NLT‐104 
 1  Determinació del límits d’Atterberg. NLT‐105 
1  Assaig CBR de laboratori, tres punts. NLT‐111 
1  Determinació del contingut de matèria orgànica. NLT‐118 
1  Assaig de Proctor Normal 

  1  Assaig de Proctor Modificat. NLT‐108 
 
Control d'execució 
 
5   Determinació de la densitat "in situ". (Mínim 10 determinacions, incloent la determinació 

de la humitat). ASTM D 2922 
3  Base de formigó HM‐20 
1  Rigola 
 
 
VORADES I PECES DE  FORMIGÓ 
 
1  Determinació de l’absorció de l’aigua. UNE 127020‐21/99 
1  Desgast per abrasió UNE 127020‐21/99 
1   Determinació de la tolerància dimensional, forma i aspecte. UNE 127020‐21/99 
1  Assaig de resistència a flexió. UNE 127020‐21/99 
1  Assaig de geladicitat  (15 cicles)    
 
 
ALTRES 

 
  Inspecció col∙lector amb càmara de vídeo.   

Desplaçaments a obra per a la realització d'assaigs i/o presa de mostres in situ. 

  Presa de mostres in situ de materials (no formigó fresc) 
 
  Determinació de la consistència amb con d'Abrams.   
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PRESSUPOST  2022OBRA 01
ENDERROCS, DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 J03DA209

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE
103104

2 J03D4204

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1035013 J03D8208

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl recollit durant l'execució del reblert o bé mitjançant cala mecànica
feta de manera aleatòria al llarg del traçat de tota la xarxa, segons la norma UNE 103101

4 J03DR202

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1036015 J2VGY20X

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 1146 J03DN10Z

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103204

7 J03DK20H

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 3578 J2VCS10Q

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 933-19 J0304L03

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 10310110 J03D2202

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 1304311 J030TL0W

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Euro

Control de Qualitat del projecte de reurbanirzació

barri de la Floresta de Premià de Dalt
dels carrers Berguedà, Conca de Trem i Avinguda Catalunya

AMIDAMENTS Pàg.: 2

u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D
6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

12 J2VCR10P

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 10313 J2VCP10M

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-814 J030F60F

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

PRESSUPOST  2022OBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-11 J9H1210F

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

U Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta desprès d'immersió) d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12

2 J9H1N103

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 3573 J2VCS10Q

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-24 J9H1310G

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

U Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla
bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6

5 J9H1P104

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

U Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i
UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa

6 J9H1520K

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-77 J060K201

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN
13036-1

8 J9V1310L

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

U Mesura de la resistència al lliscament i de la textura (EN ISO 13473-1) amb determinació dels valors de coeficient de
fregament transversal (CRT) mitjançant aparell scrim d'un paviment, segons la norma UNE 41201 IN. Presentació dels
resultats d'acord amb els models de la DGC.

9 J9V1710N

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D
6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

10 J2VCR10P

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment11 J060AH00

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes
prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2
i UNE-EN 12390-5

12 J060SA09

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat.13 JZ121100

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-1314 J9H1B401

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 10315 J2VCP10M

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  2022OBRA 01
VARISCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del
REBT

1 JGV18101

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

u Jornada d'inspecció i comprovació dels gruixos de revestiment en carrets de desmuntatge2 JNV13MH0

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

Euro

Control de Qualitat del projecte de reurbanirzació
dels carrers Berguedà, Conca de Trem i Avinguda Catalunya
barri de la Floresta de Premià de Dalt

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  202201
CAPÍTOL ENDERROCS, DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 7)

0,000120,95 0,00

2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104
(P - 5)

0,00041,15 0,00

3 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)

1,00063,50 63,50

4 J03DR202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl recollit
durant l'execució del reblert o bé mitjançant cala mecànica feta de
manera aleatòria al llarg del traçat de tota la xarxa, segons la
norma UNE 103101 (P - 10)

0,00026,29 0,00

5 J2VGY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 17)

0,000104,16 0,00

6 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 9)

0,00038,99 0,00

7 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 8)

0,00043,16 0,00

8 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma NLT 357 (P - 16)

3,000136,56 409,68

9 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

0,00031,70 0,00

10 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101 (P - 4)

0,00036,11 0,00

11 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE-EN 13043 (P - 3)

0,00036,39 0,00

12 J2VCR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per
a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P -
15)

35,00015,55 544,25

13 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 14)

3,00012,77 38,31

14 J030F60F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins,
segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 2)

0,00025,00 0,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.055,74

OBRA PRESSUPOST  202201
CAPÍTOL URBANITZACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 18)

0,00044,57 0,00

2 J9H1N103 U Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a
tracció indirecta desprès d'immersió) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 22)

0,000364,63 0,00

3 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma NLT 357 (P - 16)

1,000136,56 136,56

4 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de 0,00038,87 0,00

Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 2

mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 19)

5 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent
i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa,
segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32,
UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 23)

0,000191,53 0,00

6 J9H1520K U Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i
densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN
12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 20)

2,00072,26 144,52

7 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una
mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P -
12)

1,00083,59 83,59

8 J9V1310L U Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del
cercle de sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1
(P - 24)

1,00026,62 26,62

9 J9V1710N U Mesura de la resistència al lliscament i de la textura (EN ISO
13473-1) amb determinació dels valors de coeficient de fregament
transversal (CRT) mitjançant aparell scrim d'un paviment, segons
la norma UNE 41201 IN. Presentació dels resultats d'acord amb
els models de la DGC. (P - 25)

0,00022,34 0,00

10 J2VCR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per
a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P -
15)

5,00015,55 77,75

11 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó
d'una capa de paviment (P - 11)

1,00070,76 70,76

12 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes,
cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes
prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-5 (P - 13)

1,000119,74 119,74

13 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 28) 0,000605,90 0,00

14 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 21)

10,00017,07 170,70

15 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 14)

1,00012,77 12,77

CAPÍTOLTOTAL 01.02 843,01

OBRA PRESSUPOST  202201
CAPÍTOL VARIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JGV18101 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació
elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del
REBT (P - 26)

0,500600,00 300,00

2 JNV13MH0 u Jornada d'inspecció i comprovació dels gruixos de revestiment en
carrets de desmuntatge (P - 27)

0,500587,11 293,56

CAPÍTOLTOTAL 01.03 593,56

Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Enderrocs, demolicions i moviment de terres 1.055,74
Capítol 01.02 Urbanització 843,01
Capítol 01.03 Varis 593,56

01 Pressupost  2022Obra 2.492,31

2.492,31

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 2022 2.492,31

2.492,31

Euro



Control de Qualitat del projecte de reurbanirzació
dels carrers Berguedà, Conca de Trem i Avinguda Catalunya
barri de la Floresta de Premià de Dalt

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

2.492,31PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL.

149,546,00 % Benefici Industrial SOBRE 2.492,31.......................................................................................

13,00 % Despeses Generals SOBRE 2.492,31.................................................................................. 324,00

Subtotal 2.965,85

21,00 % IVA SOBRE 2.965,85............................................................................................................ 622,83

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 3.588,68€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( TRES MIL CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS )

Premià de Dalt, setembre de 2022

L´Alcalde President                  L´autor del Projecte

Josep TRiadó i Bergés                Serveis Tècnics municipals
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ANNEX NÚM 5 : GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1.1. INTRODUCCIÓ 
 
L ' objecte del present  annex  és determinar la correcta gestió dels residus generats  durant 
l'execució de les obres  del Projecte d’urbanització del carrer Mossèn Jacint Verdaguer, del municipi   
de  Premià de Dalt. 
 
1.2. CARACTÈRISTIQUES GENERALS DEL PROJECTE  
 
Les  obres més  importants  d'enderroc  a  realitzar  contemplades  en  el  present    projecte  són  les 
següents: 
 

 Enderroc  de fonaments i lloses de formigó. 
 Enderroc  de voreres amb paviment de panot sobre base de formigó. 
 Enderroc  de vorades  amb o sense rigola. 
 Enderroc  de paviment d’aglomerat asfàltic  

 
1.3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 
 
Durant l'execució de les obres de l'esmentada obra en el municipi  de Premià de Dalt, es complirà el 
Decret  89/2010 de 29 de juny pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de  la  construcció 
de   Catalunya. L'esmentat Decret desenvolupa  la   normativa bàsica estatal continguda en el Real/ 
Decreto 105!2008 d  ' 1 de    febrer que    regula  la producció y gestió deis  residus de  construcció  i 
demolició. 
 
El   present      annex      també  segueix      /  'Ordre   MAM/304!2002   de    8   de      febrer      sobre    les  
operacions de valorització i eliminació de residus així com la llista europea de residus. 
 
Durant l' execució de les obres es generaran residus amb els següents continguts: 
 

 Enderroc de paviment de mescla bituminosa: 804,00 m2. 
 Enderroc  de fonaments i lloses de formigó: 15 m2. 
 Enderroc  de voreres amb paviment de panot sobre base de formigó: 402 m2. 
 Enderroc  de vorades: 434 m. 
 Enderroc de claveguera de 40 cm: 25 m. 

 
Segons el catàleg de residus europeu, els materials es classifiquen segons la taula  següent: 
 

RESIDU  CLASSIFICACIÓ  TRACTAMENT 

TERRES  INERT  T15 
AGLOMERAT  INERT  T11/515 

FORMIGÓ  INERT  Tl1/515 
ALTRES  INERT  T11/515 

 
Disposem d’un abocador situat a Dosrius: 
  

 Estat: en servei 
 Tipus de residu gestionat: runes 
 Adreça: Carretera B‐510, PK: 1,900 
 Població: Dosrius (codi postal: 08319) 
 Telèfon: 93‐414‐74‐88 
 Nom del titular: UTE PEDRERA  D’EN BUSQUÉ 
 Adreça del titular: c/ Milanesat, 33, 2n, 1a de Barcelona (08017) .  
 Telèfon: 93‐487‐70‐31 

 
(http:/ /www.arc.cat/ca/ap/icatius/municipal/cgr_consu/ta_municipal.asp?Tresidu=RUN) 
 
1.4. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1.4.1. Marc Legal 
 
Durant    les  obres,  tal  i  com  s’ha    descrit    anteriorment,  es  generaran  una    sèrie  de  residus  que  
hauran  de  ser  gestionats    correctament,  amb  la  finalitat  de minimitzar  qualsevol  impacte  sobre 
l’entorn. 
 
La gestió  de  residus es troba  emmarcada legalment a nivell  autonòmic pel Decret 89/2010 del 29 
de juny pel qual s’aprova el programa  de gestió de residus de la construcció de Catalunya. A nivell 
estatal es troba regulada pel Real/ Decreto 105/2008 d' 1  de febrer  que regula la producció y gestió 
dels residus de construcció i demolició. 
 
També    cal    seguir  l'Ordre MAM/304/2002  del  8  de  febrer  sobre  les operacions de  valorització  i 
eliminació de residus així com la llista europea de residus. 
 
1.4.2. Procés de desconstrucció 
 
Per a  una  correcta gestió  dels  residus  generats cal   tenir  en  compte el procés   de  generació dels 
mateixos,   és a dir,  la    tècnica de   desconstrucció. Com   a procés   de   desconstrucció  s’entén   el 
conjunt d’accions de  desmantellament d'una construcció que fa  possible un alt grau de recuperació 
i aprofitament dels materials, per  tal de poder‐los  valoritzar.   Així, amb  l’objectiu de    facilitar els 
processos de    reciclatge  i gestió dels  residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia  i 
exempts de materials perillosos. 
 
Per  tal de  facilitar el  tractament posterior dels materials  i  residus obtinguts durant  l'enderroc de 
paviments i altres elements,  majoritàriament  mitjançant disposició,  la desconstrucció es realitzarà 
de tal manera que els diversos components puguin separar‐se fàcilment en  l'origen, i ser disposats 
segons  la  seva  naturalesa. Amb    aquest    objectiu  es  disposaran  diverses  superfícies  degudament 
impermeabilitzades per  acollir els materials obtinguts  segons la seva naturalesa, especialment  per  
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segregar correctament  els residus  especials, no  especials  i inerts. Les accions que es duran a terme 
per aconseguir aquesta separació són les següents: 
 
‐  Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 
 

  Enderrocs d’obra (formigó, materials  ceràmics, roca, ,canonades, terres...). 
 Tanques metàl∙liques. 
 Paviment asfàltic i paviment de formigó. 

 
‐ Identificació mitjançant cartells de la ubicació de diferents residus. 
‐ Codi d’identificació segons el catàleg europeu de residus 
‐ Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
‐ Naturalesa dels residus. 
 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i del correcta gestió de tots ells. 
 
1.4.3. Gestió dels residus 
 
Els objectius generals de l’aplicació d’un pla de gestió de residus, consisteix en:  
 

 Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 
 Planificar  i minimitzar el possible pacte ambiental dels  residus de  l’obra. En aquest  cas els 

objectius es centraran en la classificació en origen i la correcte gestió externa. 
 
El seguiment es realitzarà documentalment i visualment tal com indiquen les normes del catàleg de 
residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 
 

 Fitxa d’acceptació  (FA): Acord normalitzat que, per cada  tipus de residu, s’ha de subscriure 
entre el productor i l’empresa gestora escollida. 

 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus 
al llarg del recorregut. 

 Full de  seguiment  itinerant  (FI): Document de  transport de  residus que permet  la  recollida 
amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins un màxim de 20 productors. 

 Fitxa de destinació: Document normalitzat que ha de subscriure el productor d’un residu i el 
destinatari d’aquest i que té com a objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser 
aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 
productor. 
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Annex núm. 6 : Instal·lacions d’aigua potable 
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Annex núm. 7 : Instal·lacions de línies de baixa tensió 
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CAPÍTOL 1ER.‐ OBJECTE, DEFINICIÓ I ABAST DE L’OBRA 

Article 1.1. ‐ Objecte del Plec 

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars constitueix el conjunt d'instruccions que haurà de 
regir en el desenvolupament de  l'execució de  les obres corresponents al present Projecte, així com 
tots els treballs auxiliars que no es detallen explícitament  i que es considerin necessaris per a una 
millor  i  més  completa  realització  de  les  obres  projectades;  i  conté,  així  mateix,  les  condicions 
normalitzades referents als materials i a les unitats d'obra. La totalitat de les obres a realitzar en el 
Projecte  queden  definides  a  les  condicions  del  present  Plec,  juntament  amb  les  Instruccions  i 
Normes Generals que s'especifiquen en el Capítol n. 2 i als plànols del Projecte. 
 
Article 1.2. – Àmbit d’aplicació 

El present Plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per l’execució del Projecte d’urbanització del 
carrer Mossèn Jacint Verdaguer, a Premià de Dalt (Maresme). 
 
Article 1.3. ‐ Documents que defineixen les obres 

Les obres d'aquest Projecte estan definides en el Document n. 1: Memòria; Document n. 2: Plànols; 
Document n. 4: Pressupost,  i a  les altres especificacions que queden  incloses en el present Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Article 1.4. ‐ Contradiccions i omissions del Projecte 

Tot el que s'ha esmentat en el Plec i que s'ha omès en els plànols, o viceversa, haurà d'ésser executat 
com si estigués a ambdós documents. En cas de contradicció entre els plànols i el Plec, prevaldrà el 
que prescriu aquest darrer.  
 
Article 1.5. ‐ Descripció general de les obres 

Lea obres d’aquest projecte venen definides en la memòria.  
 

Article 1.6. ‐ Facilitats per a la inspecció 

El Contractista proporcionarà a  la Direcció d’Obra, o als seus subalterns o delegats,  tota classe de 
facilitats pel replanteig, reconeixements, amidament o proves dels materials i equips, a l'objecte que 
pugui  comprovar  el  compliment  de  les  condicions  establertes  a  aquest  Plec,  permetent  l'accés  a 
totes les parts de l'obra. 
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CAPÍTOL 2ON.‐ DISPOSICIONS TÈCNIQUES A TENIR EN COMPTE 

Article 2.1. ‐ Disposicions de caràcter general 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació les 
disposicions següents: 
 
 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme 

(TRLUC). 
 
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
 Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl. 
 
 Text Refós de la Llei de contractes de les Administracions públiques, Reial Decret Legislatiu 

2/2000 de 16 de juny de 2000, del Ministeri d’Hisenda B.O.E. núm.148 de 21.06.00. Correcció 
d’errors  B.O.E. núm. 227 de  21.09.00, es deroga excepte el capítol IV del títol V del llibre II, 
amb efectes de 30 d’abril de 2008, per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre. 

 
 Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del Sector públic. 
 
 Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, per el que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 

30 d’octubre, de contractes del Sector públic.  
 
 El Capítol IV del Títol V del Llibre II del Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, per el que 

s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, articles 253 a 
260 ambdós inclosos i per les modificacions introduïdes per la Llei 23/2003, de 23 de maig, 
reguladora del contracte de concessió d’obres públiques. 

 
 Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, per el que s’aprova el Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques. 
 
 Decret 3854/1970, de 31 de desembre, pel qual s’aprova el Plec de Clàusules Administratives 

Generals per la Contractació d’Obres de l’Estat (BOE 16‐2‐1971). 
 
 Plec de Clàusules Administratives Particulars i econòmiques que s’estableixin per a la 

contractació d’aquestes obres. 
 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a projectes de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
 Reial Decret Legislatiu 2/2008, sobre règim del sòl i valoracions. 
 
 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. (Capítol 

1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques). (DOGC núm 1526 de 4/12/1991) 

 
 Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de 

l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
(Capítol 2 : Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU‐). (DOGC núm. 
2043 de 28/04/1995). 

 
 Llei 25/1988, de 29 de juliol, de Carreteres (BOE 30‐07‐1988). 
 
 Real Decret 1812/1994, de 2 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Carreteres. 

(BOE 23‐09‐94). 
 
 Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres. 
 
 Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres 

(DOGC núm. 4027 10‐12‐2003). 
 
 Codi de circulació vigent. 
 
 Decret 114/1988, de 7 d’abril d’Avaluació d’impacte ambiental. 
 
 Llei 3/1998, de la Intervenció integral de l’Administració Ambiental, modificada per la Llei 1/1999 

i per la Llei 12/2006. 
 
 Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 

3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la 
Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés 
d'adequació de les activitats d'incidència ambiental 

 
 Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, Text refós de la Llei d’avaluació d’impacte 

ambiental (BOE 26‐1‐2008). 
 
 Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el 

medi ambient (BOE 29‐4‐2006). 
 
 Reial Decret 1131/1988, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament per l’execució del 

Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, Avaluació d’Impacte Ambiental (BOE 5‐10‐
1988). 

 
 Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.  
 
 Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de 

protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i 
integració paisatgística. 

 
 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
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construcció i demolició (BOE 13‐2‐2008). 
 
 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol de 2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus. (DOGC núm. 5430). 
 
 Decret 69/2009, de 28 d’abril de 2009, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments 

d’admissió de residus en els dipòsits controlats. 
 
 Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, 

Institut de la Construcció de Catalunya. 
 
 Ordre FOM 1199/2005, de 18 d’abril, per la qual s’actualitza la composició de la Comissió 

Permanent del Formigó. 
 
 RD 1247/2008, de 18 de juliol, per el qual s’aprova la instrucció de formigó estructural. Correcció 

d’errors 24‐12‐2008, BOE 309/51901. 
 
 Decret 996/1999, d’11 de juny, per el qual es modifica el Reial Decret 1177/1992, de 2 d’octubre, 

per el que es reestructura la Comissió Permanent del Formigó, i el Reial Decret 2661/1998, d’11 
de desembre, per el que s’aprova la Instrucció del Formigó Estructural (EHE). 

 
 Instrucció relativa a les accions a considerar al Projecte de ponts de carreteres, aprovada per 

Ordre de 12 de Febrer de 1998. 
 
 Reial Decret 314/2006, de 17 de març, per el qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, 

modificat pel Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, en matèria d’accessibilitat i no 
discriminació de les persones  amb discapacitat.  

 
 Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions 

bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 
 
 Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, per el qual s’aprova el Document Bàsic “DB‐HR 

Protecció front el soroll” del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006, de 
17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. Modificat pel Reial Decret 1675/2008, 
de 17 d’octubre. 

 
 Instrucció per al control de fabricació i posada en obres de mescles bituminoses. 
 
 Ordre 27/12/1999, Norma 3.1‐IC. “Traçat i la Instrucció de carreteres” (BOE núm. 28 de 

2/02/2000) 
 
 Instrucció 5.1‐IC Drenatge aprovada per l’Ordre de 21 de juny de 1965, modificada parcialment 

per l’Ordre Ministerial de 14 de maig de 1990, que aprova la Instrucció 5.2‐IC “Drenatge 
superficial”. 

 

 Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.1‐IC : “Seccions de 
ferm”, de la Instrucció de carreteres. (BOE núm. 297 de 12/12/2003).  

 
 Ordre de 23/5/1989 per la que s’aproven les Instruccions 6.2‐IC de “ferms rígids”. 
 
 Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.3‐IC: “Rehabilitació 

de ferms”, de la Instrucció de carreteres. (BOE núm. 297 de 12/12/2003). 
 
 Reial  Decret 637/2007, de 18 de maig, per el que s’aprova la norma de construcció 

sismorresistents: ponts (NCSP‐07)   
 
 Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, per el que s’aprova la Norma de Construcció 

Sismorresistent. Part General i d’Edificació (NCSP‐02). 
 
 UNE‐EN‐124 1995. Dispositius de cobriment i de tancament per zones de circulació utilitzades 

per peatons i vehicles. Principis de construcció, assaigs de tipus, marcat, control de qualitat. 
 
 Normes UNE declarades d’acompliment obligatori per ordres Ministerials de 5 de Juliol de 1967 i 

del de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, 
complementàriament la resta de les Normes UNE. 

 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts de la Direcció General 

de Carreteres i Camins veïnals (PG‐3/75) aprovat per Ordre Ministerial de 6 de febrer de 1976, 
amb les modificacions aprovades posteriorment.  

 
 Posteriors modificacions: 
 
 Ordre de 31 de juliol de 1986 per la qual s’aprova la Instrucció de la Direcció General de 

Carreteres sobre seccions de ferm en autovies, derogada per l’Ordre de 23 de maig de 1989, que 
aprova la Instrucció 6.1 i 2‐IC sobre seccions de ferm, l’esmentada derogació no afecta els 
annexes.  
 

 Ordre Circular 293/86 T, sobre lligants bituminosos, de 23 de desembre de 1986. 
 
 Ordre Circular 295/87 T, recomanacions sobre elements metàl∙lics per formigó armat o pretesat, 

de data 6 d’agost de 1987. 
 

 Ordre Ministerial de 21 de gener de 1988 ( BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. 
(Modificació passa a denominar‐se PG‐4). 

 
 Ordre Ministerial de 8 de maig de 1989 (BOE 18/05/89), per la qual es modifiquen parcialment 

preceptes del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts. 
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 Ordre Ministerial de 28 de setembre de 1989 (BOE 910/89), per la qual s’aprova la modificació de 
l’article 104 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts. 

 
 Ordre Circular 325/97 T, de 30 de desembre de 1997, sobre senyalització, abalisament i defensa 

de les carreteres en allò referent als seus materials constituents. 
 

 Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999, pel que s’actualitzen determinats articles del Plec 
de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts, en allò relatiu a 
conglomerats hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/01/2000). 

 
 Ordre Ministerial de 28 de desembre de 1999, per la qual s’actualitza el Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts, en allò relatiu a senyalització , abalisament 
i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 

 
 Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer, sobre geotècnia vial en allò referent a materials per a 

la construcció d’explanacions i drenatges. 
 

 Ordre Circular 5/2001 de 24 de maig, sobre riscos auxiliars, mescles bituminoses i paviments de 
formigó. 

 
 Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles 

del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts relatius a 
formigons i acers. (BOE 6/03/2002). 

 
 Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que s’actualitzen determinats articles 

del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la 
construcció d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 

 
 Ordre Circular 10/02 sobre seccions de ferm i capes  estructurals de ferms, modificada per 

l’Ordre Circular 10 bis/2002, per la qual es modifiquen parcialment determinades referències a 
l’assaig de blau de metilè en les Ordres Circulars 5/01 i 10/02. 

 
 Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments. 
 

 Ordre Circular 21/2007, sobre l’ús i especificacions que han de complir els lligants i mescles 
bituminoses que incorporen cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús (NFU). 

 
 Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre, per la qual es dicten instruccions complementàries 

per la utilització d’elements auxiliars d’obra en la construcció de ponts de carretera. (BOE 
27/12/07). 

 
 Ordre Circular 24/08 sobre el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres 

i ponts (PG‐3). Articles: 542 – mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós i 543 – 
mescles bituminoses per capes de rodadura. Mescles drenants i discontinues.  

 
 Ordre Circular 21bis/2009 sobre betums millorats i betums modificats d’alta viscositat amb 

cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús (NFU) i criteris a tenir en compte per la seva fabricació 
in situ i emmagatzematge en obra.   

 
 Reial Decret 956/2008, de 6 de juny, pel qual s’aprova la instrucció per a la recepció de ciments 

(RC‐08). Correcció d’errors BOE 220/37099. 
 
 Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl "José Luis Escario".  Normes DIN, 

ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document 
contractual. 

 
 Reial Decret 334/1982, de 12 de febrer, sobre senyalització de carreteres, aeroports, estacions 

ferroviàries, d’autobusos i marítimes i serveis públics d’interès general en l’àmbit de les 
Comunitats Autònomes amb una altre llengua oficial diferents del castellà (BOE del 27 de febrer 
de 1982). 

 
 Reial Decret 2296/1981, de 3 d’agost, sobre senyalització de carreteres, aeroports, estacions 

ferroviàries, d’autobusos i marítimes i serveis públics d’interès general en l’àmbit territorial de 
les Comunitats Autònomes (BOE del 9 d’octubre de 1981). 

 
 Ordre, de 28 de desembre de 1999, per la qual s’aprova la Norma 8.1‐IC Senyalització vertical, de 

la Instrucció de carreteres (BOE de 29 de gener de 2000). 
 
 Ordre, de 16 de juliol de 1987, per la qual s’aprova la Norma 8.2‐IC sobre marques vials, (BOE del 

4 d’agost i 29 de setembre de 1987). 
 
 Ordre, de 31 d’agost de 1987, per la qual s’aprova la Instrucció 8.3‐IC sobre senyalització, 

abalisament, defensa, neteja i acabament de les obres fixes fora dels pobles (BOE del 18 de 
setembre de 1987). 

 
 Ordre Circular 15/2003, de 13 d’octubre, sobre senyalització dels trams afectats per la posta en 

servei de les obres. –Remat d’obres‐. 
 
 Ordre Circular 16/2003, de 20 de novembre, sobre intensificació i ubicació de cartells d’obres.   
 
 Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions 

tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions 
tècniques complementàries ITC‐LAT 01 a 09.  
 

 Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades disposicions 
relatives al sector elèctric.  
 

 Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per baixa 
tensió. 
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Suplement  amb  el  Reglament  electrotècnic  per  baixa  tensió  i  instruccions  tècniques 
complementàries (ITC) BT 01 a BT 51.  
Anul∙lat l’incís 4.2.C.2 de la ITC‐BT‐03 per: Sentència de 17 de febrer de 2004 de la Sala Tercera 
del Tribunal Suprem. B.O.E.: 5‐abril‐2004.  

 
En particular : 
 ITC BT‐06 Xarxes aèries per distribució en baixa tensió. 
 ITC BT‐07 Xarxes subterrànies per distribució en baixa tensió. 
 ITC BT‐08 Sistemes de connexió del neutró i de les masses en xarxes de distribució. 
 ITC BT‐09 Instal∙lacions de l’enllumenat exterior. 
 ITC BT‐10 Previsió de cargues per subministraments en baixa tensió. 
 ITC BT‐11 Xarxes de distribució d’energia elèctrica. Escomeses. 

 
 Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, 

distribució, comercialització, subministre i procediments d’autorització d’instal∙lacions d’energia 
elèctrica.  
 

 Reial Decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d’instal∙lacions fotovoltaiques a la 
red de baixa tensió.  
 

 Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.   
 

 Ordre de 18/10/1984 (BOE 25/10/84) complementaria de l’Ordre de 6/7/1984, per la que 
s’aproven les Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions 
tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de 
transformació. (BOE núm. 1/8/1984).  

 
 Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat 

en centrals elèctriques i centres de transformació. (BOE núm. 288 de 1/12/82). 
 
 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric. 

(DOGC 18/12/2001).     
 
 Instruccions interpretatives de la Ml del Reglament Electrotècnic de BT publicades al DOGC. 
 
 Decret 3151/68 de 28 de Novembre. Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió 

(derogat el 19‐09‐2010).   
 
 Decret 120/1992, de 28 d’abril, del Departament d’Indústria i Energia, de característiques que 

han de complir les proteccions a instal∙lar entre xarxes de diferents subministraments públics 
que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/6/1992). 

 
 Decret 196/1992, de 4 d’agost, del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 

Catalunya , per el que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 
120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/9/1992). 

 
 Canalitzacions subterrànies en urbanitzacions i polígons industrials. Norma Tècnica NT‐f1‐003 

CTNE. 
 
 NP‐PI‐001/1991 CTNE. Xarxes telefòniques en urbanitzacions i polígons industrials. 
 
 Recomanacions per a la construcció de clavegueram de la Corporació Metropolitana de 

Barcelona. 
 
 Seran també vigents, i es tindran en compte especialment, totes les Normes vigents de les 

Companyies de Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Telèfons i Gas). 
 
 Decret 136 de la Presidència del Govern, de 4 febrer de 1960, pel que es convaliden les taxes dels 

laboratoris del Ministeri d'Obres Públiques. Resolució de 16 de març de 2006, de la 
Subsecretaria, per la qual s’amplia l’àmbit d’aplicació de la Resolució de 16 de juny de 2005, per 
la qual s’estableix el procediment per la presentació de l’autoliquidació i les condicions per el 
pagament per via telemàtica de diverses taxes corresponents al Ministeri de Foment. 

 
 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, sobre al modificació del Reial Decret 849/1986, d’11 

d’abril, que aprova  el Reglament de domini públic hidràulic. (BOE 6/6/2003). 
 
 Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, per el que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat 

de l’aigua i el consum humà. (BOE 21/02/2003). 
 
 Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’aigües. (BOE 

24/07/01). 
 
 Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en 

matèria d’aigües de Catalunya. (DOGC 21/11/2003). 
 
 Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el 

medi ambient. 
 
 Reial Decret 849/1986, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del domini públic 

hidràulic. 
 
 Directiva marc de l’aigua 2000/60/CE. 
 
 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament. 
 
 Reial Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Decret Llei 11/1995, de 28 de 

desembre, pel que s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals 
urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995). 
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 Plec de prescripcions tècniques generals per a tuberies d’abastament d’aigües. Ordre de 28 de 
juliol de 1974. S’amplia la composició de la comissió per Ordre de 20 de juny de 1975, es 
desenvolupa la norma per Ordre de 23 de desembre de 1975. 

 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a tuberies de sanejament de poblacions. Ordre de 

15 de setembre de 1986. (BOE núm. 228 23/09/1986). 
 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de carreteres PG‐4‐1988 i ponts del MOPU. 

Ordre de 21/1/88. Es modifiquen determinats preceptes, per ordre de 13 de febrer de 2002 i 
derogant‐se els indicats. 

 
 Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura. OM de 14 de juny  de 1973. 
 
 N.T.E Normes Tecnològiques de l’edificació. 
 
 Reial Decret 779/1997 de 30 de maig, pel qual s’aprova la Instrucció per a la recepció de ciments 

RC‐97.  
 
 Reial Decret 956/2008, pel qual s’aprova la instrucció per la recepció de ciments (RC‐08). 
 
 Decret 1312/1986, e 25 d’abril, per el que es declara obligatòria “l’homologació de guixos i 

escaiola per la construcció” així com el compliment de les especificacions tècniques dels 
prefabricats y productes  afins de guixos i escaioles i la seva homologació per el Ministeri 
d’Indústria i Energia. 

 
 RB‐90. Plec de condicions tècniques generals per a la recepció de blocs de formigó en obres de 

construcció. Ordre de 4 de juliol de 1990. 
 
 Ordre FOM/0891/2004, d’1 de març. 
 
 Normes M.V i "Instruccions Enllumenat Urbà. 1965 M.O.P.U. Ordenances Municipals. 
 
 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. 

 
 Llei 31/1995 de 8 de novembre , de  prevenció de riscos laborals. (BOE núm. 269 10/11/95). 
 
 RD 1627/1997 de 24 d’octubre, per el que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut 

en les obres de construcció. Es modifica l’annex IV per Decret 2177/2004, de 12 de novembre. 
 
 La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova 

legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del 
Contracte. 

 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades 
d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini de les obres d'aquest projecte. 
 
Aquests  Plecs  de  Condicions  i Normes  seran  d'aplicació  en  tots  aquells  casos  en  els  quals  no  es 
contradigui el que està disposat expressament al present Plec de Prescripcions Tècniques. En el cas 
que existeixi discrepància entre algunes condicions  imposades a  les normes assenyalades, o en el 
present Plec, se sobreentendrà que és vàlida la més restrictiva. 
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CAPÍTOL 3ER.‐ CONDICIONS GENERALS DELS MATERIALS 

Article 3.1. ‐ Condicions generals 

En  general  són  vàlides  les  prescripcions  que  apareixen  a  les  Instruccions,  Plecs  de  Condicions  o 
normes oficials que reglamentin la recepció, transport, manipulació o ús de cadascun dels materials 
que s'utilitzen a  les obres del present Projecte. El transport, manipulació  i ús dels materials es farà 
de  formal que no quedin alterades  les  seves  característiques, ni pateixin  cap deteriorament en  la 
seva  forma o dimensions. Tots els materials que s'utilitzin a  les obres hauran d'ésser aprovats pel 
Director de l'Obra; per aquesta raó, tots els materials que es proposin per a utilitzar a l'obra hauran 
d'ésser examinats i assajats abans de la seva acceptació. 
 
En conseqüència, el Contractista estarà obligat a informar al Director de l'obra de la procedència dels 
materials que es vagin a fer servir, amb anticipació d'un mes com a mínim al dia de la seva utilització, 
per tal que puguin ser realitzats els assaigs pertinents. 
 
L'acceptació d'un material en  cert moment, no  serà obstacle, perquè aquest material pugui ésser 
rebutjat més endavant si se li trobés algun defecte de qualitat o uniformitat. 
 
Es considerarà defectuosa l'obra o part de l'obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats i 
aprovats pel Director de l'obra. 
 
Els materials s'emmagatzemaran de  tal manera que  resulti assegurada  la conservació de  les seves 
característiques i aptitud, i de formal que puguin ser fàcilment inspeccionats. 
 
Els materials necessaris per a les obres no incloses en el present Plec de Condicions, hauran d'ésser 
de qualitat adequada a la utilització al que estan destinats, havent de presentar mostres, informes i 
certificats,  si  es  considera  necessari,  dels  corresponents  fabricants.  Si  la  informació  i  garanties 
ofertes  no  es  consideren  suficients,  el Director  de  l'obra  ordenarà  la  realització  d'assaigs  previs, 
recorrent si cal a laboratoris especialitzats. 
 
Tot el material que no  reuneixi  les  condicions exigides o hagi estat  rebutjat, es  retirarà de  l'obra 
immediatament, excepte autorització expressa i escrita del Director de l'obra. 
 
El  tipus  i nombre d'assaigs  a  realitzar per  a  l'aprovació prèvia de procedència de materials  seran 
fixats en cada cas. 
 
Un  cop  fixades  les  procedències  dels materials,  la  seva  qualitat  serà  controlada  periòdicament 
durant  l'execució dels treballs mitjançant assaigs,  la freqüència  i el tipus dels quals  la podrà fixar el 
Director de l'Obra amb la finalitat d'aconseguir l'adequat control dels materials. 
 
Cas que els resultats dels assaigs de control siguin desfavorables, es podrà escollir entre rebutjar la 
totalitat de  la partida controlada o executar, a càrrec del Contractista, un control més detallat dels 
materials a examen. A  la vista dels resultats dels nous assaigs es decidirà sobre  l'acceptació total o 
parcial dels materials o el seu rebuig. 

 
El Contractista  subministrarà al  seu càrrec  les quantitats de qualsevol    tipus de material  (inclòs el 
formigó per a  la confecció de  les provetes) necessaris per a realitzar tots els exàmens  i assaigs que 
ordeni el Director de l'obra per a l'acceptació de procedències i control periòdic de la seva qualitat. 
La presa de mostres haurà de ser feta d'acord amb  les Normes vigents  i, en el seu defecte, segons 
criteri del Director de l'obra. 
 
El  Contractista  haurà  de  donar  tota  mena  de  facilitats  per  a  la  verificació  de  la  totalitat  dels 
materials. 
 
El Contractista restarà obligat, així mateix, a pagar les despeses de control de qualitat, segons el Plec 
de Bases de la licitació. 
 
 Article 3.2. ‐ Conglomerats hidràulics 

El ciment utilitzat podrà ésser qualsevol dels que es defineixen en la Instrucció per a la Recepció de 
Ciments  (RC‐97),  i    compleixi  les  condicions  que  al  Plec  esmentat  es  descriuen.  Normes  UNE 
80301:96 UNE 80303:96, UNE 80305:96, UNE 80306:96, UNE 80307:96. i la UNE 80310:96. 
 
Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a tipus 
homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons  les especificacions 
recollides en el R.D.1313/1998. 
 
En el  cas que el  ciment posseeixi  la marca de qualitat de producte  reconeguda,  se  l’eximirà dels 
assaigs  de  recepció  previstos  en  la  instrucció,  excepte  dubte  raonable  i  sense  perjudici  de  les 
facultats que corresponen al director d’Obra. 
 
En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la RC‐
97 per als ciments sense marca de qualitat. 
 
El ciment a emprar en cas de considerar‐se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà del 
tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 
 
Article 3.3. ‐ Granulats per a morters i formigons 

La  naturalesa  dels  àrids  i  la  seva  preparació  han  de  permetre  garantir  l'adequada  resistència  i 
durabilitat del formigó. 
 
Es  poden  fer  servir  sorres  i  graves  existents  en  jaciments  naturals,  roques matxucades  o  altres 
productes que la pràctica en emprar‐los ja les hagi confirmat com a correctes per a l'ús. 
 
Les  característiques dels granulats per morters  i  formigons  s'ajustaran a  les especificacions de  les 
instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó estructural EHE. 
El  Contractista  sotmetrà  a  l'aprovació  del  Director  d'Obra  les  pedreres  o  dipòsits  que,  per  a 
l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius 
tocant a l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin reque‐
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rits  pel  Director  d'Obra.  Aquest  podrà  refusar  totes  aquelles  procedències  que,  al  seu  criteri, 
obligarien  a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
 
Els  àrids destinats  a  la  fabricació de  formigons  s’hauran de  sotmetre a  l’assaig d’identificació per 
raigs  X,  del que  s’haurà  de  deduir que  no  tenen  cap  component  expansiu.  En  cas  contrari  seran 
rebutjats i no es podran emprar. 
 
Serà  també obligat el presentar el certificat emès per  la pedrera de procedència dels àrids, on es 
facin  constar que acompleixen  totes  les exigències del PG‐3  i  la  instrucció EHE, aprovat per Reial 
Decret 2661/1998 de 11 de desembre. 
  
 Aigua per utilitzar en els morters i formigons. 
 
Com a norma general podran utilitzar‐se, tant per fer la massa com pel curat de morters i formigons, 
totes aquelles aigües que la pràctica hagi sancionat com acceptables, és a dir, que no hagin produït 
florescents,  esquerdes  o  pertorbacions  en  el  forjat  i  resistència  d'obres  similars  a  les  que  es 
projecten. 
 
S'hauran  d'efectuar  les  proves  de  control  de  qualitat  prescrites  a  la  "Instrucció  de  Formigó 
Estructural EHE". 
 
 Additius a utilitzar en abeurades, morters i formigons.  
 
Es definiran com additius a utilitzar en abeurades, formigons i morters els productes en estat líquid o 
sòlid que barrejats amb els àrids i el ciment durant la pasterada modifiquen les característiques del 
formigó, morter  o  abeurada, millorant‐les  o  reforçant‐les  i,  en  especial,  alguna  de  les  següents: 
forjat, plasticitat, impermeabilitat, inclusió d'aire, cal alliberada. 
 
L'ús d'additius podrà ésser permès per  la Direcció d’Obra, qui haurà d'aprovar o senyalar el tipus a 
utilitzar, la quantitat i formigons, morters o abeurades en els que s'usarà el producte. 
 
Els additius hauran de tenir consistència  i qualitat uniforme a  les diferents partides  i podran ésser 
acceptats basant‐se en el certificat del fabricant que testifiqui que els productes estan dins els límits 
d'acceptació suggerits. 
 
Els additius a emprar en els formigons bombejats dins el túnel, seran del tipus superfluidificants.  
 
Article 3.4. ‐ Fusta per a motlles i encofrats 

Les  fustes que s'utilitzin en els motlles  i encofrats hauran d'estar seques, sanes, amb pocs nusos  i 
virats, i trobar‐se ben conservades, presentant la superfície adequada per l'ús que es destini. 
 
Hauran d'estar tallades a l’època oportuna i emmagatzemada durant un temps, no utilitzant‐se a les 
obres sinó és tres mesos després, com a mínim, d'haver estat tallades i escairades. 
 

Article 3.5. ‐ Fusta a les instal∙lacions auxiliars 

La fusta a utilitzar als apuntalaments, corbes, bastides i altres elements auxiliars, hauran de complir 
les següents condicions: 
 
Provenir de troncs sans, apuntalats aleshores. 
 
Haver estat assecada a l'aire, protegida del sol i de la pluja, durant un període major a 2 anys. 
 
No presentar cap signe de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 
 
Estar  exempta  d'esquerdes,  escletxes,  taques  o  qualsevol  altre  defecte  que  perjudiqui  la  seva 
solidés. En particular, tindrà el menor número de nusos possibles, que en tot cas, serà un número 
inferior a la sèptima part (1/7) de la dimensió més gran. 
 
Tenir les seves fibres rectes i no regirades, paral∙leles a la dimensió més gran de la peça. 
 
Presentar anells anuals d'aproximada regularitat. 
 
Donar so clar per percussió. 
 
Article 3.6. ‐ Materials a utilitzar en els replens localitzats 

Aquesta unitat consisteix en  l'extensió  i compactació de  terres provinents d'excavacions de  rases, 
extradós  d'obres  de  fàbrica  o  qualsevol  altra  zona  amb  unes  dimensions  que  no  permetin  la 
utilització dels mateixos equips de maquinària amb la qual es porta a terme l'execució de terraplens. 
 
Els materials a utilitzar en els  replens  localitzats seran els mateixos que en els  terraplens,  tal com 
queda  expressat  en  el  capítol  332  del  "Plec  de  Prescripcions  Tècniques Generals  per  a  obres  de 
carreteres i ponts 1975" del M.O.P.U.  
 
Els materials  utilitzats  en  el  nucli  de  l'assut  quan  aquest  està  subjecte  a  inundacions  seran  sols 
adequats o seleccionats. 
 
La  compactació es  farà,  segons  la norma d’assaigs NLT‐107/72, en  la  coronació dels  terraplens  la 
densitat  que  s’arribi  no  serà  inferior  a  la  màxima  obtinguda  a  l’assaig  Proctor  Normal.  En  els 
fonaments  i  en  els  nuclis  dels  terraplens  la  densitat  al  que  s’arribi  no  serà  inferior  al  95%  de  la 
màxima obtinguda en aquest assaig. 
 
Article 3.7. ‐ Materials metàl∙lics 

En general, les seves característiques mecànico‐resistents, així com les condicions a satisfer quant als 
treballs  de  taller  i muntatge,  especialment  les  de  soldadura,  s'ajustaran  a  les  prescripcions  de  la 
vigent  Instrucció  per  a  Estructures  Metàl∙liques  E.M‐62  de  l'Institut  Eduardo  Torroja  de  la 
Construcció i del Ciment. 
En particular, les seves característiques mecàniques fonamentals, seran les següents: 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
Projecte d’urbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya 
 

 

resistència característica a la ruptura per tracció, compresa entre 37‐45 kg/mm². 
límit elàstic característic, mínim de 24 kg/mm², per a perfils  laminats  i xapes de gruix menor a 16 
mm i de 23 kg/mm². per a perfils laminats i xapes de gruix comprés entre 16 mm i 40 mm 
allargament mínim a la ruptura del 21% per a gruixos de 40 mm i del 20% per a gruixos compresos 
entre 40 i 60 mm 
 
Els perfils estaran ben calibrats, amb extrems quadrats i sense rebaves. 
 
El balastre podrà ser treballat amb  llima  i burí, perforat, encorbat, embotit  i reescalfat, segons  les 
pràctiques seguides normalment en els tallers, sense esquerdar‐se. 
 
Els  acers  laminats  per  a  estructures metàl∙liques  s'emmagatzemaran  de  formal  que  no  estiguin 
exposats a una oxidació, ni es taquin de greix, lligants o olis. 
 
Amb els  certificats de garantia de  la  factoria  siderúrgica  fabricant, podrà prescindir‐se en general 
dels assaigs de recepció, foral que la Direcció d’Obra per qualsevol raó consideri el contrari. 
 
Article 3.8. ‐ Acer laminat i per armadures 

Les  armadures  per  al  formigó  seran  d'acer  i  constituïdes  per  barres  corrugades,  malles 
electrosoldades i armadures bàsiques soldades en gelosia. 
 
Els diàmetres nominals de les barres i els filferros s'ajustaran a les sèries indicades a la "Instrucció de 
Formigó Estructural EHE". 
 
Les barres i filferros no presentaran defectes superficials, clivelles ni bufaments. 
 
Barres corrugades son  les que compleixen els  requisits  tècnics establerts en  la UNE 36068:94. Les 
característiques mecàniques mínimes garantides seran: 
 
B 400 S,  tipus d’acer  soldable, amb  límit elàstic  fy no menor que 400 N/mm2,  càrrega unitària de 
trencament  fs  no  menor  que  440  N/mm2,  allargament  de  trencament  en  %  sobre  base  de  5 
diàmetres no menor que 14 i relació fs/fy en assaig no menor que 1,05. 
 
B 500 S,  tipus d’acer  soldable, amb  límit elàstic  fy no menor que 500 N/mm2,  càrrega unitària de 
trencament  fs  no  menor  que  550  N/mm2,  allargament  de  trencament  en  %  sobre  base  de  5 
diàmetres no menor que 12 i relació fs/fy en assaig no menor que 1,05. 
 
Malles electrosoldades, son  les que compleixen els requisits tècnics establerts en  la UNE 36092:96. 
S’entén per malla electrosoldada la fabricada amb barres corrugades i que compleixen el que s’ha dit 
per elles, o be  les  fabricades amb  filferros que compleixen determinades condicions d’adherència 
especificades  a  la  Instrucció  de  Formigó  Estructural  EHE  i  amb  les  següents  característiques 
mecàniques mínimes garantides: 
 

B 500, amb  límit elàstic  fy no menor que 500 N/mm2, càrrega unitària de  trencament  fs no menor 
que  550 N/mm2,  allargament  de  trencament  en %  sobre base  de  5  diàmetres  no menor  que  8  i 
relació  fs/fy  en  assaig  no menor  que  1,03,  assaig  doblegat  desdoblat =90º  =20º,  diàmetre  del 
mandril D’ = 8d. 
 
S'efectuaran els assaigs de control de qualitat prescrits a la "Instrucció de Formigó Estructural EHE". 
 
A més de tot el que fins ara s'ha apuntat, l'acer laminat i l'acer per armadures compliran les normes 
prescrites en el "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts 1975" del 
M.O.P.U. 
 
L'acer laminat estarà format per xapes o perfils definits a la Norma UNE 36080‐73. Tots els productes 
laminats  hauran  de  tenir  una  superfície  tècnicament  llisa  de  laminatge  i  seran  resistents  a  la 
corrosió. 
 
Compliran les característiques mecàniques mínimes següents: 
 
Resistència a la tracció       50 kgf/mm². 
Límit elàstic         50 Kgf/mm². 
Allargament de ruptura       21 % 
Resistència KVC a 10 ºC       3,5 Kgf/cm². 
Doblegament a 180 º      Amb mandrí de Ú 2,0 e. 
 
Amb el certificat de garantia de  la factoria siderúrgica es pot prescindir, en general, dels assaigs de 
recepció. 
 
Els acers laminats s'emmagatzemaran de manera que no estiguin exposats a atmosferes agressives i 
que no es taquin amb greixos, aglutinants o olis. 
 
Article 3.9. ‐ Ferros 

La superfície de ferro serà perfectament  llisa  i sana, sense esquerdes o qualsevol altre defecte que 
pugui  perjudicar  la  seva  resistència  i  aspecte.  La  seva  estructura  haurà  d'ésser  a més,  fibrosa  i 
homogènia. 
 
El ferro serà dúctil i manejable i no haurà de produir‐se a la seva superfície clivelles ni cap senyal de 
trencament quan una barra fabricada de ferro es doblegui en fred, de manera que les dues branques 
siguin paral∙leles, deixant entre sí, un espai igual a tres vegades el seu gruix o diàmetre. 
 
Article 3.10. ‐ Formigons 

Es defineixen com a formigons els materials formats per barreja de ciment, aigua, àrid fi, àrid gros i, 
eventualment, productes d'addició que en lligar‐se i endurir‐se adquireixen una notable resistència. 
 
La composició del formigó li haurà de proporcionar unes característiques mecàniques i de durabilitat 
que satisfacin les exigències del Projecte. 
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La resistència del  formigó a  la compressió s'obtindrà a partir dels resultats de proves de ruptura a 
compressió efectuades amb provetes cilíndriques de 15 cm de diàmetre  i de 30 cm d'altura, als 28 
dies (UNE 83301:91), corroborades, segons  la UNE 83303:84  i trencades per compressió, segons el 
mètode d’assaig indicat en la UNE 83304:84. 
 
La resistència de Projecte fck no serà inferior, en formigons en massa a 20 N/mm2, ni a 25 N/mm2 en 
formigons armats o pretesats. 
 
Tipificació dels formigons 
 
Els formigons es tipificaran segons el següent format i també es reflectiran en els plànols: 
 

T‐R / C / TM / A 
on: 
 
T  Indicatiu que serà HM en el cas de formigó en massa, HA en el cas de formigó armat i HP en 
el de pretesat. 
 
R  Resistència característica especificada, en N/mm2. Es recomana utilitzar la següent sèrie: 20, 
25, 30, 35, 40, 45, 50 
 
C  Lletra inicial del tipus de consistència: S, P, T, F 
 
TM  Mida de l’àrid en mm 
 
A  Designació de l’ambient al que estaran sotmesos. 
 

tipus exposició 
classe  subclasse  designació  tipus procés 
no agressiva  I  cap 
 
normal 

humitat alta  IIa  corrosió no clorurs 
humitat mitjana  IIb  corrosió no clorurs 

 
marina 

aèria  IIIa  corrosió per clorurs 
submergida  IIIb  corrosió per clorurs 
zona marees  IIIc  corrosió per clorurs 

clorurs no marins  IV  corrosió per clorurs 
 
 
La docilitat del formigó serà la necessària per tal que, amb els mètodes previstos de posada a l'obra i 
compactació,  el  formigó  envolti  les  armadures  sense  solució  de  continuïtat  i  ompli  totalment  els 
encofrats sense que es produeixin cadolles. Aquesta docilitat del formigó es valorarà determinant‐se 
la consistència (UNE 83313:90). 
 

Com a norma general no s'utilitzaran formigons de consistència fluida, excepte en els formigons que 
s’utilitzin en el  túnel; es  recomanen els de consistència plàstica, compactats mitjançant vibrat. En 
elements amb funció resistent es prohibeix la utilització de formigons de consistència líquida. 
 
Els  valors  límits  dels  corresponents  assentaments  en  el  con  d'Abrams  per  a  les  diferents 
consistències seran els següents: 
 

Consistència  Assentament en cm 
Seca  0 ‐ 2 
Plàstica  3 ‐ 5 
Tova  6 ‐ 9 
Fluida  10 ‐ 15 

 
S'efectuaran els assaigs de control de qualitat prescrits a la "Instrucció de Formigó Estructural EHE". 
 
Article 3.11. ‐ Morters i beurades de ciment 

Els morters estan constituïts per àrid fi, ciment i aigua. Eventualment i per tal de millorar‐ne alguna 
de  les  seves  propietats,  poden  contenir  algun  additiu  com  airejats  plastificats,  colorants,  clorur 
càlcic, etc. 
 
L'argamassa del morter es pot fer a mà o mecànicament. El ciment i la sorra es barrejaran en sec fins 
aconseguir  un  producte  homogeni  de  color  uniforme.  Tot  seguit  s'hi  afegirà  la  quantitat  d'aigua 
estrictament necessària per tal que, una vegada batuda la massa, tingui l'adequada consistència per 
a la seva aplicació a l'obra. Només es fabricarà el morter que calgui per a l'ús immediat; es rebutjarà 
el que hagi estat començat a prendre i el que no s'hagi fet servir al cap de quaranta‐cinc minuts. 
 
Les beurades estan constituïdes per una pasta molt fluida de ciment i aigua i eventualment additius; 
es faran servir, sobretot, per a injeccions en terreny, fonaments, túnels, etc. 
 
En  la composició de  les beurades  la proporció, en pes, del ciment  i de  l'aigua podrà variar des de 
l'1/8 a  l'1/1, d'acord amb  les característiques de  la  injecció  i  la pressió d'aplicació. El pastat es farà 
mecànicament  i  la  beurada  estarà  lliure  de  grumolls  i  bombolles  d'aire;  per  aconseguir‐ho 
s’instal∙laran filtres depuradors entre la mescladora i la bomba d'injecció. 
   
Article 3.12.‐ Fosa per a marcs, tapes i altres elements 

Provindrà de fàbrica especialitzada. 
 
 Característiques generals 
 
Es  fixa  la utilització  exclusiva de  la  tapa  rodona de  700 mm de diàmetre per  a pous de  registre, 
segons plànols. 
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Les tapes s'adaptaran al marc en tota  la superfície de  la corona circular de suport entre  la tapa  i el 
marc. L'ajustament lateral entre la tapa i el marc no passarà de 2 mm impedint qualsevol moviment 
lateral. 
 
Tindran un mecanisme que impedeixi el robatori i seran estanques. 
 
Per aconseguir la consecució d'aquestes condicions s'exigeix que l'ajustament mecànic del marc i la 
tapa segui rectificat mecànicament. 
 
 Normes de qualitat 
 
Les  peces  seran  de  fosa  de  grafit  esferoïdal  dúctil,  amb  grafit  de  vetes  dines  uniformement 
repartides  i  sense  zones  de  fosa  blanca  (cementita)  ni  tan  sols  a  les  arestes,  lliure  de  defectes 
perjudicials  (gotes  fredes,  inclusions  de  sorra,  esquerdes  de  contracció).  Les  superfícies  estaran 
lliures de sorra cremada i seran llises. 
 
Les  característiques metàl∙liques, d'acord  amb el mètode d'assaig del Plec General de Condicions 
Facultatives per a canonades d'abastament d'aigua aprovat per O.M. de 28 de juliol de 1974, seran: 
 
a) Duresa Brinell 205‐235 
b) Resistència a tracció 18‐22 Q/mm2. 
c) Assaig d'impacte: haurà de resistir sense trencar‐se l'impacte d'un pes de   12 Q. 
d) Càrrega de prova de 30 Tn. 
 
Les mostres  a  assajar  a  tracció  s'obtindran  d'apèndix  col∙locats  expressament  amb  les  peces  de 
forma  cilíndrica  de  30 mm  de  diàmetre  o  bé  de mostres  especials  idèntiques,  col∙locades  a  part 
verticalment en motlles de terra seca, però simultàniament a les peces, amb fosa d'idèntica qualitat i 
a la mateixa temperatura. 
 
Per  l'assaig d'impacte, les provetes s'obtindran d'igual manera que  les del paràgraf anterior però  la 
seva secció serà quadrada i de 50 mm 
 
 Recepció 
 
Els conjunts de marc i tapa que no s'ajustin a les normes d'aquest article es rebutjaran. 
 
Article 3.13. ‐ Formigó prefabricat 

Cas  d'utilitzar‐se  formigons  prefabricats  haurà  de  garantir‐se,  com  a mínim,  el  compliment  dels 
requisits especificats per a formigons en obra. 
 
Camions barrejadors : Podran ésser de tipus tancat, amb tambor giratori, o de tipus obert, proveït de 
paletes.  Ambdós  tipus  podran  emprar‐se  com  a  barrejadors  i  agitadors.  Seran  capaços  de 
proporcionar  barreges  uniformes  i  de  descarregar  el  seu  contingut  sense  que  es  produeixin 
segregacions. 

 
La  descàrrega  del  formigó  en  obra  haurà  de  fer‐se  dins  de  l'hora  que  segueixi  la  càrrega  del 
barrejador. Aquest període haurà de  reduir‐se  si  la  temperatura ambient és elevada, o existeixen 
circumstàncies que contribueixen a un  forjat ràpid del  formigó. El  lliurament del formigó haurà de 
regular‐se  de manera  que  la  seva  posta  en  obra  s’efectuï  d'una manera  contínua  i,  per  tant,  els 
intervals de  lliurament de pastat destinats a obres  iniciades no hauran de ser  tan amplis com per 
permetre un  forjat del  formigó col∙locat. En cap cas excediran dels 30 minuts. Tota  remesa haurà 
d'anar  acompanyada  del  corresponent  vist  i  plau  on  consti  l'hora  de  càrrega  del  barrejador, 
dosificació,  additius,  si  n'hi  hagués,  i  temps  teòric  fins  a  la  seva  posta  en  obra  sense minvar  les 
característiques específiques. 
 
En qualsevol cas, ha de complir‐se la Norma E.H.E. 
 
Article 3.14. ‐ Lligants bituminosos 

a‐ Quitrans per a carreteres 
 
Són els productes bituminosos de viscositat variable preparats a partir del residu brut obtingut en la 
destil∙lació destructiva del carboni a altes temperatures. 
 
Hauran de presentar un aspecte homogeni i estaran pràcticament exempts d'aigua, de manera que 
no formin escuma quan s'escalfin a la temperatura d'ús. 
 
A la recepció a l'obra de cada partida es prendran mostres amb les quals es procedirà a mesurar la 
viscositat o a realitzar l'assaig de destil∙lació i a mesurar el punt de reblaniment del seu residu. 
 
b‐ Betums asfàltics 
 
Són els productes bituminosos sòlids o viscosos, naturals o preparats a partir d'hidrocarburs naturals 
per  destil∙lació,  oxidació  o  "craking",  que  contenen  un  percentatge  baix  de  productes  volàtils, 
posseeixen  propietats  aglomerants  característiques  i  són  solubles  essencialment  en  sulfats  de 
carboni. 
 
Hauran  de  presentar  un  aspecte  homogeni  i  hauran  d'estar  pràcticament  exempts  d'aigua,  de 
manera que no formin escuma quan s'escalfin a la temperatura d'ús. 
 
A la recepció a l'obra de cada partida es prendran mostres amb les quals es procedirà a mesurar la 
seva penetració. 
  
c‐ Betum asfàltics fluïdificats 
 
Són  els  productes  resultants  de  la  incorporació  a  un  betum  asfàltic, de  fraccions  líquides, més  o 
menys  volàtils, procedents de la destil∙lació del petroli. 
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Hauran de presentar un aspecte homogeni, hauran d'estar pràcticament exempts d'aigua de manera 
que  no  formin  escuma  quan  s'escalfin  a  la  temperatura d'ús  i  no  hauran  de  presentar  signes  de 
coagulació abans de ser utilitzats. 
 
A  la  recepció  a  l'obra  de  cada  partida  es  prendran mostres  amb  les  quals  es mesurarà  la  seva 
viscositat o es realitzarà l'assaig de destil∙lació. 
           
1. Tractament ràpid. 
 
2. Quadre mig. 
 
 d‐ Emulsions asfàltiques 
 
Són  les suspensions de petites partícules d'un producte asfàltic en aigua o en una solució aquosa  i 
amb un agent emulsionant de caràcter aniònic o catiònic. 
 
Es fabricaran a base de betum asfàltic, aigua i emulsionants adequats i, si cal, fluïdifica’ns apropiats. 
 
Hauran  de  presentar  un  aspecte  homogeni.  A  la  recepció  a  l'obra  de  cada  partida  es  prendran 
mostres  amb  les quals es procedirà  a  la  identificació del  tipus d'emulsió,  aniònica o  catiònica  i  a 
mesurar el seu contingut d'aigua i la seva penetració sobre el residu de destil∙lació. 
           
a. Aniòniques 
 
b. Catiòniques 
 
Article 3.15. ‐ Productes ceràmics 
 
Les  rajoles podran  ser buides, massisses o perforades. Hauran de complir  les condicions  següents 
que s’especifiquen en el plec particular. 
 
Les rajoles de ciment poden ser hidràuliques, de pasta o de terratzo. 
 
Article 3.16. ‐ Fàbrica de rajola           

El sentit en què s'han de col∙locar  les rajoles depèn del gruix que ha de tenir el mur que s'hagi de 
construir;  sempre  s'assentaran,  prèviament  mullats  en  un  bany  flotant  de  morter,  per  filades 
horitzontals  a  junta  trencada,  amb  un  gruix  que  no  excedeixi  d'1  cm  generalment  en  direcció 
perpendicular a la dels principals esforços. 
           
Article 3.17. ‐ Lliscats           

Els  lliscats,  sempre que  sigui possible  i  sobretot quan es  tracti de  formigons,  s'aplicaran molt poc 
temps després que  s'hagi  iniciat  l'enduriment del morter de  les  fàbriques corresponents; per això 
s'humectarà  la  superfície  de  l'obra,  i  s'estendrà  i  comprimirà  el morter  amb  llana,  amb  la major 
regularitat possible. 

 
El lliscat hidròfug es farà en dues capes, amb un gruix total d'uns dotze mil∙límetres. Després de què 
el morter hagi pres, es mantindran els  lliscats constantment humits. S'aixecarà  i rebutjarà el  lliscat 
que no quedi ben adherit a la paret o que presenti clivelles importants o molt nombroses. 
           
Article 3.18. ‐ Paviments asfàltics, bases granulars, sub‐base granular           

Compliran  en  tot  moment  les  especificacions  del  PG‐3.  Les  barreges  en  quant  a  qualitat, 
característiques i condicions s'ajustaran a la Instrucció pel Control de fabricació i posada en obra de 
barreges bituminoses. Així mateix la Instrucció 6.1.I.c. (O.M. 21/3/1963). 
           
Article 3.19. ‐ Vorades           

Les  vorades  es  defineixen  com  les  peces  de  pedra  o  elements  prefabricats  de  formigó  col∙locats 
sobre una solera adient, que constitueixen una faixa o cinta que delimita la superfície de la calçada, 
de la vorera o de l'andana. 
 
Morter. El morter a utilitzar serà de ciment, de l'anomenat amb les sigles 1:6 de 250 kg. de ciment i 
sorra de riu. 
Condicions generals a  les vorades prefabricades. A  les vorades prefabricades de formigó s'utilitzarà 
formigó tipus HM‐20/P/20/IIa o superior,  fabricades amb àrids provinents de picat, amb una mida 
màxima de 20 mm. 
 
La  forma  i dimensions de  les vorades de  formigó es marca als plànols.  La  longitud mínima de  les 
peces serà d'1 m i s'admetrà una tolerància a les dimensions de la secció transversal de 10 mm 
           
Article 3.20. ‐ Tubs en general           

Els tubs de qualsevol mena o tipus seran perfectament  llisos, de secció circular, gruixos uniformes 
amb generatrius rectes o amb la curvatura que els correspongui en els colzes o peces especials. 
 
Compliran, a més, les condicions que es dicten en els articles corresponents a cada classe de tub. En 
general, s'admetran toleràncies en el diàmetre interior de 1,5 % en menys i del 3 % en més, i del 10 
% en el gruix de les parets. 
 
Les canonades en servei estan sotmeses a les sol∙licituds següents: 
           
‐ la pressió interior 
‐ les sobrepressions accidentals i eventuals que resulten dels cops d'ariet. 
‐ les  càrregues  fixes  (pes  del  tub,  pes  del  fluid  que  conté,  càrregues  de  reblert  o  del  terraplè, 

sobrecàrregues fixes i empenta lateral de les terres). 
‐ les sobrecàrregues mòbils (combois, etc.). 
           
Llevat prescripcions especials, la canonada està concebuda per a resistir als esforços combinats de la 
pressió màxima de  treball, de  les càrregues exteriors  fixes  i de  les eventuals càrregues mòbils. Els 
tubs resten marcats amb la pressió de timbre corresponent. 
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El  càlcul  dels  tubs  es  realitza  conforme  a  les  normes  i  usos  vigents,  tinguts  en  compte  en  els 
processos de fabricació. 
 
Prova de  fàbrica  ‐ el tub escollit es col∙loca al banc de proves  i se sotmet a  la pressió de prova. El 
resultat de la prova serà satisfactori si el tub no presenta pèrdua d'aigua. 
 
Prova en rasa ‐ prèviament a l'assaig es tindrà la canonada plena d'aigua, com a mínim 24 h., un cop 
hagin passat es procedirà a  la posta a càrrega progressiva. Un cop aconseguida  la pressió de prova 
en rasa, es pararà durant 30 minuts. 
 
Es donarà  la prova per satisfactòria quan, durant aquest temps el manòmetre no acusi un descens 
superior  a  ¹p/5    (essent  la  p  la  pressió  de  prova  en  rasa,  en  atmosferes),  segons  el  Plec  de 
Prescripcions  Tècniques  Generals  per  a  Canonades  d'Abastament  d'Aigua  del  Ministeri  d'Obres 
Públiques. 
 
Article 3.21. ‐ Canonades per l'abastament           

Es compliran les condicions que figuren en el Plec de Condicions facultatives de tub per l'abastament 
d'aigua  (O.M. de 22 d'agost de 1963). 
           
Article 3.22. ‐ Peces especials per a canonades           

Les peces especials, tes, colzes, maniguets, etc. compliran les condicions exigides pels tubs de la seva 
classe, més les que corresponen de manera inherent a la mateixa peça. 
           
Article 3.23. ‐ Ferotges per a fixació de canonades           

Seran de ferro o galvanitzat i hauran de permetre la lliure dilatació de les canonades. El Contractista 
haurà de presentar a la Direcció d’Obra, per a la seva aprovació, els models que vulgui emprar. 
           
Article 3.24. ‐ Altres tipus de canonades           

Qualsevol  tipus  de  canonada  diferent  de  les  esmentades  anteriorment,  haurà  de  complir  la 
normativa oficial vigent per a cada material i ús que se li designi. 
 
S'admetran  altres  canonades,  sempre  que  les  condicions  de  funcionament  siguin  semblants  o 
superiors  a  les  abans  explicades;  sense que  això  suposi  cap modificació  en  el pressupost  i  siguin 
acceptades per la Direcció d’Obra. 
           
Article 3.25. ‐ Pous de registre 

Aquesta unitat compren l'execució de pous de registre de formigó, blocs de formigó, paredat, rajola 
o qualsevol altre material previst en el Projecte o autoritzat per la Direcció d’Obra. 
 

 La  forma  i dimensions dels pous de registre són  les que es  fixen en el Document n. 2 del present 
Projecte. 
 
Les  connexions  de  tubs  i  canonades  s'efectuaran  a  les  cotes  corresponents,  de manera  que  els 
extrems dels conductes coincideixin a nivell amb les cares interiors dels murs. 
 
Les tapadores dels pous de registre ajustaran perfectament al cos de l'obra i es col∙locaran de formal 
que la seva cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 
Article 3.26. ‐ Foneria           

Les  foneries  seran  de  segona  fusió.  La  fractura  presentarà  un  gra  fi  i  homogeni.  Hauran  de  ser 
tenaces i dures tot i que s'han de poder treballar amb llima i burí.  
 
No  tindran  bosses  d'aire  ni  buits,  taques,  pèls  o  cap  altre  defecte  que  pugui  perjudicar  la  seva 
resistència  a  la  continuïtat  i  bon  aspecte  de  la  superfície.  Els  forats  per  a  passadors  i  perns  es 
practicaran sempre en el taller, fent ús de les corresponents màquines.  
 
La Direcció d’Obra podrà exigir que els forats vinguin trepanats, segons les normes que es fixaran a 
cada cas. La resistència mínima a la tracció serà de 15 kg/mm2. Les barres d'assaigs es trauran de la 
meitat de la colada corresponent o vindran foses amb les peces modelades. 
           
Article 3.27. ‐  Tapes de registre           

Les  tapes  de  registre  que  s'utilitzaran  en  el  present  Projecte  seran  de  foneria,  amb  un marc  del 
mateix material.  Estaran  disposades  en  forma  circular  o  quadrada  i  tindran  les  dimensions  que 
figuren en els documents del Projecte. 
           
Article 3.28. – Aplecs 
 
Els  materials  que  contempla  aquest  Plec  hauran  d'aplegar‐se,  segons  marquin  les  Normes  o 
Instruccions  que  facin  referència  a  cadascun  d'ells  o,  en  tot  cas,  segons  la  pràctica  de  la  bona 
construcció. 
 
 Article 3.29. – Procedència 
 
Els materials  bàsics  d'aquest  Plec  procediran  de  pedreres  i  fàbriques  reconegudes  a  la  zona  on 
s'executaran les obres. Quan la procedència dels materials no es fixi en el Projecte, els necessaris per 
a  l'execució  del  Contracte  els  obtindrà  el  Contractista  de  les  pedreres,  jaciments  i  fonts  de 
subministrament que estimi oportú. No obstant això, haurà de tenir en compte  les recomanacions 
que  sobre  procedència  de  materials  assenyalen  els  documents  informatius  del  Projecte  i  les 
observacions complementàries que pugui fer la Direcció d’Obra. 
 
El Contractista justificarà a la Direcció d’Obra amb antelació suficient les procedències dels materials 
que  es  proposa  utilitzar,  aportant,  quan  ho  sol∙liciti  la  Direcció  d’Obra,  les  mostres  i  dades 
necessàries per demostrar  la seva acceptabilitat,  tant pel que  fa a qualitat com a quantitat. Quan 
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s'assenyali la procedència dels materials explícitament en el Projecte o en els Plànols, el Contractista 
utilitzarà  obligatòriament  aquestes  procedències.  Si  posteriorment  es  comprovés  que  aquestes 
procedències  són  inadequades  o  insuficients,  la  Direcció  d’Obra  fixarà  les  noves  i  proposarà  la 
modificació de preus i del programa de treball, si això fos necessari i es contemplés en el Contracte. 
 
Article. 3.30. ‐ Materials diversos 
Els altres materials que sense especificar‐se en el present Plec hagin estat usats en obra, seran de 
primera qualitat, i no podran utilitzar‐se sense haver estat reconeguts abans per la Direcció d’Obra, 
que podrà rebutjar‐los si no reunissin, segons el seu criteri,  les condicions exigibles per aconseguir 
plenament l'objecte que motivà el seu ús. 
 
Article 3.31. ‐ Transport 

Els materials  apuntats  en  aquest  Plec  hauran  de  transportar‐se,  segons  indiquen  les  Normes  o 
Instruccions  que  fan  referència  a  cadascun  d'ells  o,  en  tot  cas,  segons  la  pràctica  de  la  bona 
construcció. 
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CAPÍTOL 4RT.‐ CONDICIONS DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES  

Article 4.1. ‐ Replanteig 

Un cop hagin estat adjudicades definitivament les obres en el termini de 30 dies hàbils, a partir de la 
data d'aquesta adjudicació definitiva, es portarà a  terme el  replanteig dels elements principals de 
l'obra. 
 
El  replanteig  l'efectuarà  qui  designi  la  Direcció  d’Obra,  en  presència  del  Contractista  o  els  seus 
representants.  El  Contractista  haurà  de  subministrar  els  elements  que  se  sol∙licitin  per  les 
operacions, entenent‐se que la compensació per aquestes despeses està inclosa en els Preus Unitaris 
de les diferents unitats d'obra. 
 
Del resultat del replanteig s'aixecarà la corresponent Acta que serà subscrita per la Direcció d’Obra i 
pel  Contractista  o  els  seus  representants.  El  replanteig  haurà  d'incloure,  com  a mínim,  els  eixos 
principals dels diferents elements que composen l'obra, així com els punts fixos o auxiliars necessaris 
pels  successius  replanteigs  de  detall  i  la  referència  que  serveixi  de  base  per  establir  les  cotes 
d'anivellament que figurin en el Projecte. 
 
Els punts de referència per a successius replanteigs es marcaran mitjançant sòlides estaques, o si hi 
hagués perill de desaparició o alteració de la seva posició, amb fites de formigó. 
 
Les  dades,  cotes  i  punts  fixats  s'anotaran  en  un  annex  a  l'Acta  de  replanteig,  que  s'adjuntarà  a 
l'expedient de l'obra, entregant‐se una còpia al Contractista. 
 
El Contractista es  responsabilitzarà de  la  conservació dels punts de  replanteig que els hagin estat 
entregats. El Contractista portarà a terme durant  l'execució de  les obres, tants replanteigs parcials 
com s'estimi necessaris. 
 
En  tots  aquests  replanteigs  parcials  s'haurà  d'atenir  al  replanteig  general  abans  realitzat,  i  serà 
exclusiva  responsabilitat del Contractista, així com anirà al  seu càrrec  totes  les despeses que això 
produeixi. La Direcció d’Obra de  l'obra podrà procedir en tot moment a comprovar els replanteigs 
realitzats pel Contractista. 
 
Quan el resultat de la comprovació, sigui quan sigui que es porti a terme, indiqui que hi ha errors, la 
Direcció d’Obra ordenarà  la demolició o  arranjament del que està mal executat,  restitució  al  seu 
estat original tot el que s'hagi excavat o demolit  indegudament  i execució d'obres accessòries o de 
seguretat per l'obra definitiva que calguin com a conseqüència de les falses operacions realitzades. 
 
Article 4.2. ‐ Plànols d'obra 

Un  cop  efectuat  el  replanteig  i  els  treballs  necessaris  per  a  un  perfecte  coneixement  de  la  zona  i 
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la 
Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren 
en aquests, segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs  i assaigs 

realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular‐se amb 
suficient  anticipació, que  fixarà  la Direcció d'Obra,  a  la data programada per  a  l'execució de  la part 
d'obra  a  que  es  refereixen  i  ser  aprovats  per  la  Direcció  d'Obra,  que  igualment,  assenyalarà  al 
Contractista  el  format  i  disposició  com  ha  d'establir‐los.  En  formular  aquests  plànols  es  justificaran 
adequadament les disposicions adoptades. 
 
El  Contractista  estarà  obligat,  quan  segons  la  Direcció  d'Obra  fos  imprescindible,  a  introduir  les 
modificacions  que  calguin  per  a  que  es mantinguin  les  condicions  d'estabilitat,  seguretat  i  qualitat 
previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de 
les obres. 
 
Per  la seva part el Contractista podrà proposar  també modificacions, degudament  justificades, sobre 
l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho 
comunicarà al Promotor per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al 
Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 
 
En cursar  la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del 
qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació 
dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 
 
Article 4.3. ‐ Programació dels treballs 

Prèviament a  la  contractació de  les obres el Contractista haurà de  formular un programa de  treball 
complert.  Aquest  programa  de  treball  serà  aprovat  pel  Promotor  al  temps  i  en  raó  del  Contracte. 
L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions del Promotor. 
 
El programa de Treball comprendrà: 
 
 La  descripció  detallada  del mode  com  s'executaran  les  diverses  parts  de  l'obra,  definint  amb 

criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de 
treball. 

 Avantprojecte  de  les  instal∙lacions, mitjans  auxiliars  i    obres  provisionals,  inclosos  camins  de 
servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació  de la seva capacitat per 
a assegurar l'acompliment del  programa. 

 Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es 
troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data que estarà a l'obra així com la 
justificació d'aquelles característiques   per a realitzar conforme a condicions,  les unitats d'obra 
en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 

 Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal 
superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates que es trobi a l'obra. 

 Procedència  que  es  proposa  per  als  materials  a  utilitzar  a    l'obra,  ritmes  mensuals  de 
subministraments, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

 Relació de serveis que resultaran afectats per  les obres  i previsions tant per a  la seva reposició 
com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 
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 Programa  temporal  d'execució  de  cada  una  de  les  unitats  que  componen  l'obra,  establint  el 
pressupost  d'obra  que  cada  mes  es  farà  concret,  i  tenint  en  compte  explícitament  els 
condicionaments  que  per  a  l'execució  de  cada  unitat  representen  les  altres,    així  com  altres 
particulars no compreses en  aquestes. 

 Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra. 
 
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a 
la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos 
i/o retards en  la  realització dels  treballs, el Promotor ho cregui convenient. La direcció d'Obra  tindrà 
facultat de prescriure al Contractista  la formulació d'aquests programes actualitzats  i participar en    la 
seva redacció. 
 
A  part  d'això,  el  Contractista  haurà  d'establir  periòdicament  els  programes  parcials  de  detall 
d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 
 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de 
detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
 
Article 4.4. ‐ Inici de les obres 

Un cop aprovat el programa de treballs per la Direcció d’Obra, es donarà l'ordre d'inici dels treballs, 
a partir d'aquest moment es comptarà el termini d'execució establert en el contracte. 
 
Les  ordres  al  Contractista  es  donaran  per  escrit  i  numerades  correlativament.  El  Contractista 
quedarà obligat a signat el vist i plau en el duplicat de l'ordre. 
 
El Contractista queda obligat a subscriure amb la seva conformitat o consideracions, els comunicats 
o informacions establertes per les obres, sempre que se li demani. 
 
Article 4.5. ‐ Control de qualitat.  

La  Direcció  d'Obra  té  facultat  de  realitzar  els  reconeixements,  comprovacions  i  assaigs  que  cregui 
adients en qualsevol moment, i el Contractista haurà d'oferir‐li assistència humana i material necessari 
per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 
 
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria  i/o qualitat, segons els 
materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir‐les i 
en funció d'això disposarà: 
 
 Les mesures  a  adoptar  per  a  procedir  a  la  correcció  de  les  corregibles,  dins  del  termini  que 

s'assenyali. 
 Les  incorregibles,  on  la  separació  entre  característiques  obtingudes  i  especificades  no 

comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció del Promotor, com 
a incorregibles quan quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades 
previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 

 Les  incorregibles  on  quedin  compromeses  la  funcionalitat  i  la  capacitat  de  servei,  seran  
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar‐se en les condicions especificades, i en cas 
de no ser reconstruïdes en el termini concedit, el Promotor podrà encarregar el seu arreglament a 
tercers, per compte del Contractista. 
 
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció provisional d'aquestes, 
realitzar  quantes  proves  cregui  adients  per  a  comprovar  el  compliment  de  condicions  i  l'adequat 
comportament de l'obra executada. 
 
Aquestes  proves  es  realitzaran  sempre  en  presència  del  Contractista  que,  per  la  seva  part,  està 
obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els 
mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 
 
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 
 
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a 
cap indemnització per al Contractista. 
 
Article 4.6. ‐Equips de maquinària i mitjans auxiliars 

El Contractista queda obligat a situar a  les obres els equips de maquinària  i altres mitjans auxiliars 
que s'hagi compromès a aportar en la licitació o en el programa de treballs. 
 
La Direcció d’Obra haurà d'aprovar  els  equips  de maquinària  i mitjans  auxiliars que hagin de  ser 
utilitzats a l'obra. 
 
La maquinària i altres elements de treball hauran d'estar en perfectes condicions de funcionament i 
quedar adscrits a l'obra durant el curs de l'execució de les unitats on ha d'ésser utilitzada. No podrà 
ser retirada de l'obra sense l'autorització de la Direcció d’Obra. 
 
Article 4.7. ‐Instal∙lacions de l'obra 

El Contractista haurà de sotmetre a  la Direcció d’Obra dins el termini que figuri en el pla d'obra, el 
Projecte  de  les  seves  instal∙lacions,  que  fixarà  l'ubicació  de  l'oficina,  equip,  instal∙lacions  de 
maquinària, línia de subministrament d'energia elèctrica i tots els elements que siguin necessaris pel 
seu normal desenvolupament. A aquest respecte, haurà d'atenir‐se a les prescripcions legals vigents. 
La Direcció d’Obra podrà variar la situació de les instal∙lacions proposades pel Contractista. 
 
Així mateix, si la Direcció d’Obra així ho demana, el Contractista estarà obligat a disposar d'un local 
destinat a laboratori, situat en un lloc apropiat, amb el material convenient per realitzar els assaigs 
de terres i formigons. 
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Serà facultatiu de la Direcció d’Obra en finalitzar les obres, ordenar l'enderrocament del laboratori i 
de l'oficina de la Direcció o, al contrari, disposar que qualsevol dels dos quedi a disposició definitiva 
de la Societat Concessionària. 
 
Totes les despeses a les que hagi de fer front el Contractista a fi de complir les prescripcions d'aquest 
article, estaran incloses en els preus unitaris del Projecte. 
 
Article 4.8. ‐Confrontació de plànols i mesures 

El Contractista haurà de confrontar tots els plànols que figuren al Projecte,  informant a  la Direcció 
d’Obra de qualsevol contradicció que hi hagués. De no fer‐ho així, el Contractista serà el responsable 
de qualsevol error que es pogués produir per aquest motiu. 
 
Es preferirà  les cotes en els plànols que no pas  les mesures a escala,  i els elements dibuixats a una 
escala més gran en els plànols, quan aquests figurin diverses vegades. 
 
El Contractista haurà d'executar per compte seu tots els dibuixos i plànols de detalls necessaris per a 
facilitar  i organitzar  l'execució dels treballs. Aquests plànols,  juntament amb totes  les  justificacions 
corresponents, hauran d'ésser  sotmesos  a  l'aprovació de  la Direcció d’Obra,  a mesura que  siguin 
necessaris, però en tot cas amb l'antelació suficient a l'execució dels treballs detallats en els plànols. 
La  Direcció  d’Obra  disposarà  d'un  termini  de  7  dies  a  partir  de  la  recepció  dels  plànols  abans 
esmentats per examinar‐los  i  retornar‐los al Contractista degudament aprovats o acompanyats de 
les consideracions pertinents. Un cop aprovades les correccions corresponents, el Contractista haurà 
de disposar a peu d'obra d'una col∙lecció completa de plànols actualitzats. 
 
El Contractista  serà  responsable  dels  retards  que  es  produeixin  en  l'execució  dels  treballs  com  a 
conseqüència  d'una  entrega  tardana  dels  plànols,  així  com  de  les  correccions  i  complements 
d'estudis necessaris per la posta a punt. 
 
Article 4.9. ‐Vigilància a peu d'obra 

La Direcció d’Obra podrà nomenar els equips que estimi oportuns de vigilància a peu d'obra, per 
garantir la continuada inspecció de la mateixa. 
 
El Contractista no podrà refusar als vigilants nomenats, que tindran accés  lliure a qualsevol part de 
l'obra. 
 
L'existència  d'aquests  equips  no  eximirà  al  Contractista  de  disposar  dels  seus  propis mitjans  de 
vigilància per assegurar‐se la correcta execució de les obres i del compliment del que disposa aquest 
Ple, dels quals és el responsable. 
 
Article 4.10. ‐ Esclarissada i desbrossada 

Abans de  començar els  treballs en  tots  aquells  llocs on  indiqui  la Direcció d’Obra, es procedirà  a 
extreure i retirar tots els arbres, socs, plantes, fustes, brossa, fustes caigudes, escombraries, runes o 
qualsevol altre material indesitjable. 

 
Els materials seran retirats pel Contractista en la forma i als llocs que assenyali la Direcció d’Obra. 
 
Article 4.11. –Enderrocaments 

Les operacions d'enderrocament s'efectuaran amb  les precaucions necessàries per aconseguir unes 
condicions de  seguretat  suficient  i evitar danys a  les  construccions pròximes, d'acord amb el que 
ordeni la Direcció d’Obra, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes. 
 
Els  treballs  es  realitzaran  de  formal  que  produeixin  la menor molèstia  als  ocupants  de  les  zones 
properes a l'obra. 
 
Article 4.12. ‐Les excavacions 

Les excavacions seran d'en un emplaçament o fonament. 
 
S'entén  per  excavació  en  terra  en  explanacions,  aquella  que  és  atacada  des  de  la  superfície  del 
terreny natural, que correspon al tall o rebaixada del terreny. 
 
S'executarà d'acord amb  les alineacions  i  rasants  fixades en el  replanteig general,  sempre d'acord 
amb  les dades que  figuren en els plànols del Projecte o  les modificacions que  la Direcció d’Obra 
cregui convenients fer a la vista del terreny que es trobi. 
 
D'aquestes modificacions la Direcció d’Obra en donarà compte per escrit al Contractista. 
 
No es podrà  començar  cap excavació  sense que prèviament  s'hagi marcat el  seu  replanteig, amb 
l'aprovació  de  la  Direcció  d’Obra  al  final,  d'acord  amb  els  plànols  i  ordres  rebudes,  perquè  es 
prenguin  totes  les  dades  de  liquidació  i  sigui  revisada  per  la  Direcció  d’Obra,  donant  la  seva 
aprovació si s'escau, per prosseguir l'obra. 
 
En  aquells  casos en els quals  s'hagi previst excavacions  amb  apuntalament, el Contractista podrà 
proposar a la Direcció d’Obra efectuar‐les sense aquest, explicant i justificant de manera exhaustiva 
les  raons  que  suporten  la  proposta.  la  Direcció  d’Obra  podrà  autoritzar  per  escrit  aquesta 
modificació, sense que això suposi cap responsabilitat subsidiària. Molt al contrari, si en el contracte 
no  figuressin  excavacions  amb  apuntalament  i  la  Direcció  d’Obra  estimés  convenient  que  les 
excavacions s'executessin amb aquest, podrà obligar al Contractista la utilització d'apuntalaments. 
 
Quan en  la superfície de  fonaments es trobin esquerdes, es descobriran  i netejaran, en el cas que 
siguin practicables; en  cas  contrari,  s'ompliran amb beurada de morter de  ciment. Si es  trobessin 
fonts al fer  les excavacions, es donarà compte a  la Direcció d’Obra, estant el Contractista obligat a 
seguir  les  seves  instruccions  i posteriorment, durant  la  formigonada,  a  taponar  la  sortida d'aigua 
quan  així ho disposi.  També deixarà  els dispositius que ordeni pel  seu posterior  reconeixement  i 
tractament mitjançant injeccions de ciment d'aquestes esquerdes i brolladors. 
 
En temps fred, haurà d'assegurar‐se que el terreny de sustentació no està gelat abans d'efectuar les 
operacions preparatòries per a la col∙locació del formigó. 
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Aquests treballs comprendran les operacions d'excavació, càrrega, transport i descàrrega. 
 
Els productes de l'excavació seran portats a terraplens o abocadors mentre es vagin excavant. 
 
Les excavacions en emplaçament o fonaments s'executaran d'acord amb les dimensions i formes que 
es trobin en els plànols de cada element, a partir de la cota d'explanació general. 
 
Les  rases  tindran  l'amplada  a  la  base,  profunditat  i  talussos  que  figurin  en  el  Projecte,  essent 
l'excavació del tipus emplaçament o finament. 
 
Els productes sobrants de les excavacions que no s'utilitzin en l'execució dels terraplens, replens o en 
altres obres, es transportaran a abocadors apropiats. 
 
Els productes utilitzables  com a materials de  replè a altres obres, es dipositaran ordenadament a 
llocs  apropiats,  a  suficient  distància  dels  talussos  de  les  excavacions,  a  l'objecte  d'evitar 
sobrecàrregues i impedir lliscaments o enderrocaments. 
 
Article 4.13. ‐ Terraplens i replens 

Consisteixen  en  l'estesa  i  compactació  de  sòls  procedents  de  les  excavacions  o  de  préstec.  Els 
materials que s'empraran seran sòls o materials locals que es classifiquen d'acord amb les següents 
característiques: 
 
Són inadequats si no compleixen les condicions mínimes tolerables. 
Són tolerables amb menys del 25% de pedres de més de 15 cm LL < 40 o LL < 65  i IP > (0,6 LL ‐ 9): 
densitat màxima corresponent al PROCTOR normal  1,45o kg/cm3; C.B.R. >3: i contingut de matèria 
orgànica. 
Sòls adequats, sense elements de grandària superior a 10 cm sedassat pel tamís 0,080 UNE < 35% en 
pes;  LL  <  40,  densitat màxima  PROCTOR  normal    1.750  kg/dm3;  C.B.R.>  5  amb  inflor  <  2%  i 
contingut de matèria orgànica < 1%. 
Sòls seleccionats, són elements que passen de 8 cm, sedassat pel tamís 0,080 UNE< 25% en pes; LL< 
30 i IP < 10; C.B.R. > 10 sense inflor i sense matèria orgànica. 
 
No s'utilitzaran els fangs, terra vegetal, runes, etc. ni terres excloses per  les prescripcions d'aquest 
Plec. 
 
Si  el  terraplè  s'ha  de  construir  sobre  terreny  natural,  en  el  cas  que  n'hi  hagués,  primerament 
s’extraurà  el material  inadequat. Després,  s'escarificarà  el  terreny per  tal d'aconseguir  la  travada 
idoni amb el terraplè. 
 
Els terraplens que entrin a  les obres de  fàbrica  i els que es reomplin, es construiran per tongades, 
aproximadament horitzontals, de 25 cm de gruix com a màxim, regades i consolidades amb rodets, 
fins obtenir una densitat igual o superior al 95% de l'assaig Proctor Normal. 
El Contractista determinarà el grau d'humitat que han de  tenir  les  terres per  la seva consolidació, 
basant‐se en els assaigs que per això es realitzin. Si el grau d'humitat dels materials a l'ésser excavats 

fora inferior al prescrit per la consolidació, es procedirà al seu transport i estesa donant‐li després el 
grau d'humitat convenient per mitjà de regs. 
 
Aquests  s'efectuaran  per mitjans  que  hauran  de  distribuir  l'aigua  amb  uniformitat  i  sense  raigs 
violents dirigits directament al material,  la qual cosa podria provocar  l'arrossegament de partícules 
fines del mateix. Durant el reg es remourà el material de  la capa mitjançant  llaurades o grades de 
disc,  etc.  de manera  que  l'aigua  es  distribueixi  uniformement  en  tot  el  gruix  de  la mateixa.  No 
s'ompliran  les  rases  fins que s'hagin  realitzat  totes  les proves necessàries  i ho autoritzi  la Direcció 
d’Obra. 
 
Pel replè s’empraran materials producte de  l'excavació o altres materials aprovats, sense pedres ni 
terrossos de gran mida. Aquests materials es dipositaran en capaç de 20 cm de gruix com a màxim, 
que es trepitjaran enèrgicament i amb molta cura mitjançant trepitjades manuals o mecàniques fins 
que l'obra quedi coberta amb un gruix de 30 cm com a mínim 
 
La resta del material de replè es dipositarà  i trepitjarà després de  la mateixa manera, excepte que 
puguin utilitzar‐se rodets o piconadores, quan l'espai ho permeti. 
 
Un cop comprovada  la superfície d'assentament de  la tongada, es procedirà a  l’extensió d'aquesta. 
Els materials  seran  estesos  prenent  les  precaucions  necessàries  per  evitar  la  seva  segregació  o 
contaminació, amb  tongades d'un gruix uniforme, no  inferior a 10 cm  i o suficientment reduït per 
què, amb els mitjans disponibles, s'obtingui a tota la tongada el grau de compactació exigit. Després 
d'estesa la tongada, es procedirà, si cal, a l'humectació. El contingut òptim d'humitat es determinarà 
a l'obra, a la vista de la maquinària disponible, i dels resultats que s'obtinguin dels assaigs realitzats. 
En  cas  que  calgués  afegir  aigua,  aquesta  operació  s'efectuarà  de manera  que  l'humectació  dels 
materials sigui uniforme. Aconseguida l’humectació més convenient, es procedirà a la compactació, 
que  es    continuarà  fins  aconseguir  una  densitat  igual,  com  a  mínim,  a  la  que  correspon  al 
percentatge de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Normal de compactació del 95%. 
 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, la seva pendent o la seva proximitat a obres de fàbrica, 
no permetin  l'ús de  l'equip que normalment s'estaria utilitzant per  la compactació, es compactarà 
amb els mitjans adients per aquest cas, de manera que  les densitats que s'aconsegueixin no siguin 
inferiors a les obtingudes a la resta. 
 
El piconat  s'executarà  longitudinalment,  començant pels extrems exteriors  i anant  cap el  centre  i 
tapant a cada  recorregut un ample no  inferior a un  terç de  l'element compactador. L'acabat  final 
s'efectuarà utilitzant rodets estàtics. 
   
Article 4.14. ‐ Transport de terres 

Els tipus de transport de terres que s'efectuaran es resumeixen en: 
 
transport a l'abocador 
transport interior de terres, des del punt de l'excavació fins al lloc d'ús per a tapat o terraplenada de 
la mateixa obra. 
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Article 4.15. ‐ Obres de formigó 

Cintres, encofrats i motlles 
 
Les  cintres,  encofrats  i  motlles  tindran  prou  resistència  i  rigidesa  per  poder  resistir,  sense 
assentaments  ni  deformacions  perjudicials  les  accions  de  qualsevol  naturalesa  que  s'hi  puguin 
produir  com  a  conseqüència  del  procés  de  formigonada  i,  especialment,  sota  les  pressions  del 
formigó fresc als efectes del mètode de compactació utilitzat. 
 
Els  encofrats  i motlles  seran  suficientment  estancs  per  tal  d'impedir  pèrdues  apreciables  de  la 
beurada, donat el mode de compactació previst. 
 
Els encofrats i motlles de fusta s'humectaran per tal d'evitar que absorbeixin l'aigua continguda en el 
formigó. 
 
Les superfícies interiors dels encofrats i motlles apareixen netes en el moment de la formigonada. 
 
La màxima  fletxa o  irregularitat que poden presentar els paraments plans mesurats  respecte d’un 
regle de 2 m de longitud, aplicades en qualsevol direcció, seran les següents: 
 
Superfícies vistes: 6 mm 
Superfícies ocultes: 25 mm 
 
Les obres de formigó tindran un tipus d’acabat hidràulic. 
 
Doblegament i col∙locació de les armadures 
 
Les armadures es doblegaran ajustant‐se als plànols del Projecte. 
 
Es  col∙locaran  netes,  exemptes  d'òxid  no  adherent,  pintura,  greix  o  qualsevol  altra  substància 
perjudicial. Es disposaran d'acord amb les indicacions del Projecte, unides entre si a l'encofrat, de tal 
manera que no puguin experimentar moviments durant  l'abocament  i compactació del  formigó, el 
qual podrà envoltar‐les sense deixar forats. 
 
Posada a l'obra del formigó 
 
Per al transport del formigó s'utilitzaran procediments adequats per tal que les masses arribin al lloc 
de  la  seva  col∙locació  sense  experimentar  variacions  sensibles  des  de  les  característiques  que 
posseïen  tot  just  acabades  de  pastar;  és  a  dir,  sense  presentar  disgregació,  intrusió  de  cossos 
estranys, canvis apreciables en el contingut de l'aigua, etc. 
 
Es tindrà cura especialment que les masses no arribin a assecar‐se tant com per impedir o dificultar 
la seva adequada posada a l'obra i compactació. 
 
Mai no es tolerarà la col∙locació en obra de masses que comencin a prendre. 
 

A l'abocament i col∙locació de les masses s'adoptaran les precaucions que calguin per tal d'evitar la 
disgregació de la mescla. 
 
No  es  col∙locaran  a  l'obra  capes  o  tongades  de  formigó  d'un  gruix  superior  al  que  permet  una 
compactació completa de la massa. 
 
No s'efectuarà la formigonada mentre no s'obtingui la conformitat del Director de l'obra, una vegada 
revisades les armadures i col∙locades en la seva posició definitiva. 
 
La  compactació  dels  formigons  a  l'obra  s'efectuarà  mitjançant  procediments  adequats  a  la 
consistència de les mescles i de tal manera que s'eliminin els buits i s'obtingui un perfecte tancament 
de la massa, sense que s'arribi a produir segregació. El procés de compactació s'haurà de prolongar 
fins que reflueixi la pasta a la superfície. 
 
En  general  se  suspendrà  la  formigonada  sempre  que  es  pugui  preveure  que  dintre  de  les  48  h. 
següents pot baixar la temperatura ambient per sota dels 0ºC. i, també, si la temperatura ambient és 
superior a 40ºC. 
 
Juntes de formigonada 
 
Les  juntes de  formigonada  se  situaran en direcció el més normal possible a  la de  les  tensions de 
compressió  i allà on el seu efecte sigui menys perjudicial, allunyant‐les amb aquesta finalitat de  les 
zones on l'armadura estigui sotmesa a fortes traccions. 
 
Abans  de  reprendre  la  formigonada  caldrà  netejar  la  junta  de  qualsevol  brutícia  o  àrid  que  hagi 
quedat solt  i es  retirarà  la capa superficial de morter, per  tal de deixar els àrids al descobert; per 
això, s'aconsella utilitzar  raig de sorra o  raspall de  filferro, segons el  formigó estigui més o menys 
endurit; en aquest darrer cas es pot fer servir també un raig d'aigua o aire. 
 
Posada en obra del formigó 
 
Durant el temps de presa i primer període d'enduriment, s'haurà d'assegurar el manteniment de la 
humitat del formigó, adoptant les mesures oportunes. 
 
La posada a l'obra del formigó es podrà efectuar mantenint humides les superfícies dels elements de 
formigó, amb regatge directe que no produeixi deslavatge, o a través d'un material adequat que no 
contingui substàncies nocives per al formigó i sigui capaç de retenir la humitat. 
 
El  tractament per  aportació d'humitat es podrà  substituir per  la protecció de  les  superfícies amb 
recobriments  plàstics  o  altres  tractaments  adients,  sempre  que  durant  el  primer  període 
d'enduriment es garanteixi la retenció de la humitat inicial de la massa. 
 
En general, el procés del  tractament s'ha de prolongar  fins que el  formigó arribi, com a mínim, al 
70% de la seva resistència de Projecte. 
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Descintrat, desencofrat  i desemmotllat 
 
Els diferents elements que constitueixen els motlles encofrats i cintres seran retirats sense provocar 
batzegades ni  impactes a  l'estructura. Aquestes operacions no s'efectuaran  fins que el  formigó no 
hagi aconseguit  la resistència necessària per a suportar, amb suficient seguretat  i sense excessives 
deformacions, els esforços  a què estarà  sotmès durant  i després del desencofrat, desemmotllat  i 
descintrat. 
A més  de  tot  el  que  fins  ara  s'ha  especificat,  serà  d'aplicació  la  vigent  "Instrucció  pel  Projecte  i 
execució  d'obres  de  formigó  en massa  o  armat",  tant  pels  formigons  com  pels  encofrats  i  les 
armadures. 
 
Els enlluïts sobre formigons s'executaran quan aquests estiguin encara frescos, rascant prèviament la 
superfície per obtenir una bona adherència, aplicant‐se el morter amb la superfície humida, allisant‐
ho després. 
 
Els enlluïts han de mantenir‐se humits mitjançant regs freqüents durant el temps necessari, perquè 
no hi hagi el perill d'esquerdes per dessecació. 
 
Article 4.16. ‐ Formigons 

El control d'execució es realitzarà a nivell normal segons el que estableix la Norma EHE. 
 
Es consideraran els següents tipus de formigons en funció de la relació aigua ciment. 
 
 

paràme
tres 
dosifica
ció 

 
tipus 
formigó 

classe d’exposició 
I  IIa  IIb  IIIa  IIIb  IIIc  IV  Qa  Qb  Qc  H  F  E 

max. 
relació 
a/c 

massa  0,6
5 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0,5
0 

0,5
0 

0,4
5 

0,5
5 

0,5
0 

0,5
0 

armat  0,6
5 

0,6
0 

0,5
5 

0,5
0 

0,5
0 

0,4
5 

0,5
0 

0,5
0 

0,5
0 

0,4
5 

0,5
5 

0,5
0 

0,5
0 

pretesat  0,6
0 

0,6
0 

0,5
5 

0,5
0 

0,4
5 

0,4
5 

0,4
5 

0,5
0 

0,4
5 

0,4
5 

0,5
5 

0,5
0 

0,5
0 

min. 
conting
ut 
ciment 
(kg/m3) 

massa  20
0 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  27
5 

30
0 

32
5 

27
5 

30
0 

27
5 

armat  25
0 

27
5 

30
0 

30
0 

32
5 

35
0 

32
5 

32
5 

35
0 

35
0 

30
0 

32
5 

30
0 

pretesat  27
5 

30
0 

30
0 

30
0 

32
5 

35
0 

32
5 

32
5 

35
0 

35
0 

30
0 

32
5 

30
0 

 
 
 

La dosificació es refereix a kg. de ciment per m3. de formigó. El contingut màxim de ciment per una 
mida màxima d’àrid D, és de 400 kg/m3 per 10 mm, 375 kg/m3 per 20 mm, 350 kg/m3 per 40 mm. 
 
La Rc. (resistència característica) es prendrà a compressió en una proveta cilíndrica als 28 dies. 
 
La  dosificació  dels  àrids,  s'haurà  de  fer,  segons  el  que  estableix  la Norma  EHE.  Els  àrids  podran 
dosificar‐se en volum o pes, però la dosificació en pes és millor. Quant al ciment es dosificarà sempre 
per pes. 
 
La tolerància en  la dosificació serà del 1,5 % per  l'aigua  i ciment, 2% pels àrids fins  i 3 % pels àrids 
gruixuts. 
 
Tots els formigons seran vibrats per mitjà de vibradors d'agulla o d'encofrat. 
 
Es  fabricarà sempre en  formigonera, essent el període de batut superior a 1 minut  i  inferior a 1,5 
minuts, de manera que es formi un formigó de consistència plàstica. 
 
A més de les prescripcions de la Norma EHE es tindrà en compte: 
 
La instal∙lació de transport i posta en obra serà de tal manera que el formigó no perdi la compacitat 
ni l'homogeneïtat. 
No es podrà abocar  lliurement el formigó des d'una alçada superior a 1,50 cm, ni distribuir‐lo amb 
pala a gran distància. 
Queda prohibida la posta en obra del formigó sense autorització de la Direcció d’Obra o facultatiu o 
vigilant delegat. 
No  es  podrà  formigonar  quan  l'aigua  pugui  perjudicar  la  resistència  i  altres  característiques  del 
formigó. Per la formigonada en temps fred o calorós, se seguiran les prescripcions de la Norma EHE. 
Mai es col∙locarà formigó sobre un terreny que es trobi gelat. 
El  previbrador  s'introduirà  verticalment  en  la  massa  del  formigó  fresc  i  es  retirarà  també 
verticalment,  sense  que  es  mogui  horitzontalment  mentre  estigui  submergit  en  el  formigó.  Es 
procurarà extremar el  vibrat  a  les proximitats dels  encofrats per evitar  la  formació de bosses de 
pedres. 
 
En general el vibrat de formigó s'executarà d'acord amb les Normes especificades al EHE. 
 
La situació de  les  juntes de construcció serà  la  fixada en els plànols, de  formal que compleixin  les 
prescripcions de la EHE  i procurant que el seu número sigui el menor possible. 
 
Abans de reiniciar el treball es prendran les disposicions necessàries per aconseguir la bona unió del 
formigó fresc amb el ja endurit. 
 
Com  a  mínim  durant  els  7  dies  es  mantindran  les  superfícies  vistes  contínuament  humides, 
mitjançant el reg o la inundació, o cobrint‐les amb sorra o arpillera que es mantindran constantment 
humides. 
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La  temperatura de  l'aigua utilitzada en el reg no serà  inferior en més de 20º a  la del  formigó, per 
evitar la producció d'esquerdes per refredament brusc. 
També  es  podran  emprar  procediments  de  curat  especial  a  base  de  pel∙lícules  superficials 
impermeables, prèvia autorització per escrit de la Direcció d’Obra. 
 
Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o rugositats 
i sense que sigui necessari aplicar en els mateixos enlluïts, que no podran en cap cas, ésser executats 
sense prèvia autorització de la Direcció d’Obra. 
Les operacions que  es  precisen per deixar  les  superfícies  en bones  condicions d'aspecte,  seran  a 
compte del Contractista. 
 
En relació amb la qualitat del formigó, s'ha de complir el que prescriu la Norma EHE, per un nivell de 
control normal. 
 
Article 4.17. ‐ Armadures d'acer a emprar en el formigó armat 

Es designen com armadures d'acer a emprar en el formigó armat al conjunt de barres d'acer que es 
col∙loquen a  l'interior de  la massa de  formigó armat per ajudar a aquest a  resistir els esforços als 
quals està sotmès. 
 
La qualitat de  l'acer a emprar  serà de 400 N/mm². de  límit elàstic.  La  forma  i dimensions de  les 
armadures serà  les marcades en els plànols. No es permetrà  la presència d'esquerdes, bombolles, 
pèrdues de secció superior al 5%. 
 
Les armadures es col∙locaran netes de brutícia i òxid no adherent. 
 
Les barres es  fixaran entre  sí, mitjançant  les  subjeccions pertinents, mantenint‐se  la distància de 
l'encofrat  de manera  que  quedi  sense  possible moviment  durant  l'abocament  i  compactació  del 
formigó,  permetent  a  aquest,  embolicar‐les  sense  deixar  forats.  Aquestes mesures  s'hauran  de 
vigilar més en els extrems dels suports  i armadures del trasdós de plaques  i  lloses per evitar el seu 
descens. 
 
El recobriment mínim de les armadures principals estesos serà de 1 diàmetre i el de les comprimides 
1,5 diàmetres, sempre que un i l'altre, siguin superiors a les mínimes que tot seguit es detallen: 
 
 

Exposició de                       Peces de gran                       Peces 
lineals 
l'element                    superfície 
Abrigat de la 
intempèrie                     1,5 cm                     1,5 cm 
Abrigat de la 
intempèrie però 
exposats al perill 
d'incendis                      1,5 cm                     2,5 cm 
Exposat a ‐ 

l'intempèrie                   2,0 cm                      3,0 cm 
Exposat a agents 
agressius a aigües 
marines                         3,0 cm                      4,0 cm 

 
Abans de començar les operacions de formigonada, el Contractista haurà d'obtenir l'aprovació de les 
armadures col∙locades, per part de la Direcció d’Obra. 
 
Article 4.18. ‐ Morters 

Podran emprar‐se tots els tipus de morter que figuren en els preus i pressupostos parcials de l'obra. 
 
L’amasat del morter es farà de manera que resulti una pasta homogènia i amb la rapidesa necessària 
per què no es comenci el forjat abans del seu ús. La quantitat d'aigua serà la necessària per obtenir 
una  consistència  sucosa,  però  sense  que  es  formi  a  la  superfície  una  capa  d'aigua  d'un  gruix 
apreciable quan s'introdueixi en un recipient i es sacsegi lleugerament. 
 
Els morters  que  es  confeccionen  per  enlluïts  tindran  una  consistència més  forta  que  els  altres, 
principalment quan  les  superfícies  siguin  verticals o poc  rugoses,  sense que, malgrat  tot,  arribi  a 
esquerdar‐se a  l'ésser aplicat,  llençant‐ho enèrgicament contra  les parets. No  s'admetran morters 
rebatuts. En els punts en els quals s'amassi el morter el Contractista estarà obligat a tenir caixes per 
mesurar la sorra i el ciment i poder comprovar les proporcions de ciment que s'utilitzi en el morter, 
anant les despeses a càrrec del Contractista. 
 
Article 4.19. ‐ Encofrat i desencofrat 

Els motlles i encofrats seran de fusta, que compleixi les condicions exigides a l'apartat corresponent, 
metàl∙lics o d'altres materials que  reuneixin  idèntiques condicions d'eficàcia, segons el parer de  la 
Direcció d’Obra. 
 
Tant  les unions com  les peces que constitueixen els encofrats, cimbres  i apuntalaments, hauran de 
tenir  la  resistència  i  la  rigidesa  necessària  per  què,  amb  la  marxa  prevista  del  formigó,  no  es 
produeixin moviments locals. 
 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran d'ésser suficientment uniformes i llises per aconseguir 
que els paraments del formigó no presentin defectes, bombeigs, rebots o rebaves, segons qualitat 
exigida. 
 
Tant  les  superfícies  dels  encofrats  com  els  productes  que  a  ells  es  puguin  aplicar  per  facilitar 
l'encofrat, no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 
 
Els encofrats de fusta s'humectaran abans de  la formigonada  i es netejaran, especialment els fons, 
deixant obertures provisionals per facilitar aquesta feina. 
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Les juntes entre les diverses taules hauran de permetre l'entumiment de les mateixes per la humitat 
del reg o de  l'aigua del  formigó, sense que això, no obstant, deixi escapar  la pasta mentre es fa  la 
formigonada. 
 
Es  disposarà  l'encofrat  de  les  bigues  i  forjats  amb  la  contrafletxa  necessària  per  què,  un  cop 
desencofrada  i carregada  la peça de  formigó, aquesta conservi  la contrafletxa de 1:300 de  la  llum 
S'autoritza  l'utilització de  tipus  i  tècniques especials d'encofrat  amb un  comportament  i  resultats 
sancionats per  la pràctica, havent de  justificar‐se  l'eficàcia dels nous procediments que no  tenen 
garanties per la seva novetat. 
 
El desencofrat dels costers de les bigues i elements anàlegs podrà fer‐se als dos dies de formigonar 
la  peça,  a  no  ser  que  en  aquest  període  de  temps  s'hagin  produït  baixes  temperatures  o  altres 
causes  capaces  d'alterar  el  procés  normal  d'enduriment  del  formigó.  Els  costers  els  suports  no 
hauran de retirar‐se abans dels 4 dies, amb les mateixes consideracions abans apuntades. 
 
Tant els fons de les bigues i elements anàlegs com apuntalaments i cimbres es retiraran sense produí 
sacsejades ni topades amb l'estructura, recomanant‐se que es mantinguin desenganxades 2 o 3 cm 
durant 12 h. abans d'ésser retirats completament. 
 
Es mantindran els apuntalaments, fons i cimbres el termini de temps necessari per què la resistència 
del  formigó  arribi  a  un  valor  superior  a  dues  vegades  el  necessari  per  suportar  els  esforços  que 
apareixen al desencofrar i descimbrar les peces. 
 
La disposició de  les  cimbres, mitjans  auxiliars  i  apuntalaments  seran proposades pel Contractista, 
entre els tipus normals que hi ha al mercat, degudament  justificada per què pugui ésser aprovada 
pel Director de l'obra. 
 
El  descimbrament  s'efectuarà  després  de  fet  el  reconeixement  per  part  de  la  Direcció  d’Obra, 
complint els procediments que aquest hagi fixat, segons la importància de l'obra. 
 
Article 4.20. ‐ Apuntalament pres 

S'entén per apuntalament pres el sistema de contenció lateral de terres de manera que la superfície 
a contenir quedi totalment coberta. 
 
El sistema d'apuntalament aplicat a rases haurà d'estar composat per unes guies primàries formades 
per perfils metàl∙lics que allotjaran lateralment els plafons de contenció, també metàl∙lics. 
 
Les guies serviran de suport dels plafons i, així mateix, recolliran els puntals d'apuntalament. 
 
Els puntals seran graduables i permetran una certa càrrega de tensat, un cop situats a la seva cota. 
 
El  sistema  s’instal∙larà  en  el  terreny  seguint  el mètode  anomenat  "berlinès".  En  primer  lloc  es 
muntaran grups de guies i plafons per parelles, passant tot seguit a la clavada parcial dels perfils‐guia 
i/o del conjunt. 
 

Seguidament s'excavarà la rasa de manera que els plafons s'aniran introduint poc a poc. 
 
En cap cas, i especialment en terreny arenós, es deixarà descalç el fons de l'excavació més de 10‐15 
cm 
 
Un cop aconseguida la cota desitjada, es fixaran els puntals mitjançant tensat dels mateixos. 
 
L'extracció de l'apuntalament serà simultània al replè, i prèviament s'haurà destensat els puntals. 
 
No  es  permetrà  aixecaments  lliures  sobre  el  fons  superiors  a  15  cm,  ni  es  permetran  els 
descalçaments en el trasdós de l'apuntalament i especialment al costat de les estructures. 
 
Article 4.21. ‐ Arrebossats i enlluïts 

Totes les fàbriques es deixaran rejuntades a fi que l'arrebossat posterior quedi perfectament adherit 
a la fàbrica. 
 
Abans de procedir a l'arrebossat es mullaran els paraments, a l'objecte que no absorbeixin l'aigua de 
l'amassat del morter a emprar. Aquests arrebossats es  faran amb morter de ciment barrejat amb 
accelerador de  forjar  cada 60 o 70  cm, deixant  l'obra acabada,  segons  les especificacions. Queda 
prohibit fer‐ho amb guix. 
 
En els enlluïts brunyits sobre arrebossats es tindrà cura de les dosificacions, utilitzant sorra molt fina, 
deixant els paraments completament plans i aplomats. 
 
Article 4.22. ‐ Fàbrica de rajola 

El sentit en el qual han de ser col∙locades  les rajoles, depèn de  l’espessor que hagi de tenir el mur 
que  es  vagi  a  construir.  Sempre  s'assentaran  per  fileres  horitzontals  a  juntes  trobades,  amb  una 
espessor que no excedirà d'un centímetre, en general en direcció perpendicular a  la dels principals 
esforços.  
 
L'assentament es realitzarà sempre estant prèviament mullats, a bany flotant de morter. 
 
Els enlluïts s'executaran en aquest cas embevent prèviament l'aigua la superfície de la fàbrica. 
 
S'aixecarà, picarà  i refarà per compte del Contractista tot  l'enlluït que presenti esquerdes, o que el 
so  que  produeixi  en  ser  batut,  o  per  qualsevol  altre  indici,  s'apreciés  que  estava  al  menys 
parcialment desprès del parament de la fàbrica. 
 
Article 4.23. ‐ Enrajolat de rajola hidràulica 

Les rajoles, ben saturades d'aigua, per la qual cosa caldrà submergir‐les en aigua una hora abans de 
la seva col∙locació, s'assentaran sobre una estesa de morter 1:4 abocat sobre una altra capa de sorra 
ben  igualada,  tenint  cura  que  el material  per  arrapar  formi  una  superfície  de  seient  i  rebut  de 
l'enrajolat i que les rajoles quedin amb les seves cares verticals totalment. 
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Acabada  la  col∙locació de  les  rajoles  s'enlletaran  amb beurada de  ciment Pòrtland  fins que ompli 
perfectament  les  juntes, repetint‐se aquesta operació a  les 48 h. de  la seva col∙locació, a  l'objecte 
d'assegurar la impermeabilitat de les juntes. 
 
Article 4.24. ‐ Sub‐bases granulars 

Estan constituïdes per materials solts de granulometria contínua. 
 
Per a  la seva execució es va estenent  i compactant una vegada preparada  la superfície existent. La 
compactació es continuarà fins aconseguir una densitat igual, com a mínim, a la que correspongui al 
95% de la màxima obtinguda a l'assaig modificat de compactació. 
 
Els materials que es  faran  servir  seran  àrids,  sorres, escòries,  sòls  seleccionats o materials  locals, 
lliures de matèries estranyes, que compleixin les següents condicions: 
 
.la fracció sedassada pel tamís 0,080 UNE serà menor que els 2/3 de  la fracció sedassada pel tamís 
0,40 UNE en pes. 
.la grandària màxima no excedirà la meitat del gruix de la tongada compactada. 
.el coeficient de qualitat, mesurat per l'assaig de Los Angeles serà inferior a 50, la capacitat portant 
serà tal que, quan es compacti fins el 95% de la densitat màxima del Proctor modificat, el CBR sigui 
més gran de 20 (CBR >20).la fracció sedassada pel tamís 0,40 UNE tindrà un límit líquid menor de 25 
(LL <25) i un índex de plasticitat menor de 6 (IP <6). El seu equivalent de sorra serà superior a 25 (EA 
>25).la corba granulomètrica estarà dintre dels límits següents: 
 
 

TAMÍS SEDASSAT PONDERAL ACUMULAT (%) 
UNE            S‐1              S‐2              S‐3                S‐4              S‐5                  S‐6 
  50             100             100                ‐                     ‐                  ‐                      ‐ 
  25                             ‐                           75‐95                         100                               100                         100  
100 
  10                     30‐65                   40‐75                       50‐85                       60‐100                          ‐  
‐ 
    5           25‐65          30‐60            35‐65            50‐85           55‐100  
70‐100 
    2           15‐40          20‐45            25‐50            40‐70           40‐100  
55‐100 
 0,40                     8‐20                   15‐30                       15‐30                       25‐45                     20‐50  
30‐70 
 0,080         2‐8              5‐20              5‐15                       10‐25                         6‐20  
8‐25 

 
Els  fusos S‐4, S‐5  i S‐6 només es podran utilitzar quan ho  indiquin expressament  les prescripcions 
tècniques particulars o els plànols. 
 

Article 4.25. ‐ Bases de Tot‐U artificial 

La granulometria dels elements que la composen ha de ser tipus continu. Per la seva execució es va 
estenen i compactant per tongades. 
 
La corba granulomètrica del tot‐u estarà dins els límits detallats en el quadre adjunt: 
 
 

TAMÍS  SEDASSAT  PONDERAL 
ACUMULAT 
UNE          Z‐1           Z‐2            Z‐3 
50             100             ‐               ‐ 
40           70‐100        100             ‐ 
25           55‐85        70‐100        100 
20           50‐80        60‐90        70‐100 
10           40‐70        45‐75        50‐80 
5             30‐60        30‐60        35‐65 
2             20‐50        20‐50        20‐50 
0,40        10‐30        10‐30        10‐30 
0,080        5‐15          5‐15         5‐15 

 
A més, ha de complir les següents característiques: 
 
.la grandària màxima no excedirà la meitat del gruix de la tongada compactada. 
.el material no serà plàstic. 
.l'equipament de sorra serà superior a 30. 
.el coeficient de qualitat de Los Angeles serà inferior a 35. 
.la fracció sedassada pel tamís 0,080 UNE serà menor que la meitat de la fracció sedassada pel tamís 
0,40 UNE en pes. 
 
La  compactació  es  continuarà  fins  aconseguir  una  densitat  igual,  com  a  mínim,  a  la  màxima 
obtinguda a l'assaig modificat de compactació. 
 
Article 4.26. ‐ Canonades 

Les canonades compliran les següents condicions generals: 
 
‐ la superfície interior de tots els elements serà llisa. 
‐ els tubs i la resta d'elements de la conducció estaran ben acabats amb gruixos uniformes i arestes 
vives.  ‐  les  peces  especials  per  a  un  mateix  diàmetre  nominal  i  pressió  normalitzada  seran 
rigorosament intercanviables. 
‐  tots els elements de  la conducció hauran de  resistir  sense danys  tots els esforços que els calgui 
suportar, tant en servei com durant les proves, i seran absolutament estancs. 
‐  tots els elements de  la  canonada portaran  la marca de  fàbrica, el diàmetre nominal  i  la pressió 
normalitzada. 
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Article 4.27. ‐ Transport i col∙locació de les canonades 

Es  prendran  les  precaucions  necessàries  pel  seu maneig,  de  tal manera  que  no  pateixin  cops  les 
canonades. En  transports  llargs, els seus capçals hauran de protegir‐se amb bles o  trenes de paga 
llarga. En procedir a la descàrrega convé fer‐la de tal manera que els tubs no es donin cops entre sí o 
contra el terra. Els tubs es descarregaran enfront o prop el lloc on han de ser col∙locats en rasa i de 
formal que pugui rodar‐se amb facilitat al lloc de destí. 
 
Tant en el transport com a  l'apilat es tindrà present el nombre de capes d'ells que es poden apilar, 
de formal que les càrregues d'esclafament no superin el 50% de les de prova. 
Els tubs seran repassats per la Direcció d’Obra, que rebutjarà els que estiguin deteriorats. 
 
Les  canonades  s’instal∙laran  a  l'interior  de  les  rases.  Com  a  norma  general,  sota  calçades,  o  en 
terrenys de possible  trànsit  rodat,  la profunditat mínima  serà  tal que  la generatriu  superior de  la 
canonada quedi com a mínim a un metre de la superfície; a les voreres o llocs sense trànsit rodat, es 
pot disminuir aquest recobriment a 60 cm 
 
L'amplada mínima de  la rasa no ha de ser  inferior a 60 cm  i s'ha de deixar un espai de 15‐30 cm a 
cada costat del tub, segons els tipus de juntes. 
 
Les canonades es muntaran sobre un llit de sorra o sòl millorat. 
 
Una vegada col∙locada la canonada, el replè de les rases es compactarà per tongades successives. Les 
primeres tongades fins a uns 30 cm per damunt de  la generatriu superior del tub, es faran evitant 
col∙locar pedres o graves amb diàmetres superiors a 2 cm 
 
Quan  la naturalesa del terreny no asseguri  l'estabilitat dels tubs o peces especials, es compactaran 
pels procediments que s'ordenin i amb el temps suficient. 
 
La compactació del reblert arribarà, en tots els casos, a un grau del 95% del Proctor Normal. 
 
El  material  d'excavació  s'aplicarà  suficientment  allunyat  a  la  vora  de  la  rasa  per  evitar 
l'enderrocament i la deterioració de les canonades. 
 
Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigües, esgotant amb bombes o deixant desguassos a 
l'excavació en cas necessari. 
 
Generalment no es  col∙locaran més de 100 m de  canonades  sense procedir al  replè, per evitar  la 
possible inundació de la rasa i deterioració de la canonada. 
 
Les  juntes  seran  estanques  a  la  pressió  de  prova,  resistiran  esforços  mecànics  i  no  produiran 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
 
Les  juntes  dels  tubs  seran  a  base  d'elements  de  goma.  Les  juntes  dels  tubs  centrifugats  de 
sanejament  seran  d'endoll  i  cordó,  s'efectuaran  amb morter  de  ciment  format  per  una  part  de 
ciment i una altra de sorra. 

 
Es retocarà la junta amb filàstica per a mantenir el cordó del tub a nivell apropiat i, amb el fi que la 
junta sigui concèntrica, la filàstica anirà impregnada del morter de ciment. 
 
La junta dels tubs de formigó armat serà de tipus elàstic amb anell de goma del tipus labial. El mode 
de muntatge serà sotmès a aprovació del Contractista a la Direcció d’Obra. 
Una  vegada muntats  els  tubs  i  peces,  es  procedirà  a  la  subjecció  i  suport  dels  colzes,  canvis  de 
direcció,  reduccions,  peces  de  derivació  i  tots  els  elements  que  estiguin  sotmesos  a  accions  que 
puguin produir desviacions perjudicials. 
 
A la canonada instal∙lada es realitzaran proves de pressió interior i d'estanquitat. 
 
Article 4.28. ‐ Material seleccionat per a l'assentament de canonades 

Preferentment es composarà de sorra solta, sòl millorat, grava menuda, grava o pedra matxucada, 
sempre que la grandària d'aquesta no excedeixi els 2 cm S'evitarà l'ús de terres inadequades. Aquest 
replè es compactarà acuradament i es regularitzarà la seva superfície. Els nínxols per a les juntes de 
les canonades s'efectuaran en el rebliment. La principal finalitat d'aquests rebliments és deixar una 
rasant uniforme. 
 
Una vegada col∙locats, els  tubs es  falcaran  i s'estamparan amb una mica de material de rebliment 
per tal d'impedir que facin moviment. 
 
Els tubs es recobriran amb el mateix material d'assentament, com a mínim uns 20 cm pel damunt de 
la generatriu superior del tub. 
 
Article 4.29. ‐ Vorades i voreres 

Es  procedirà  prèviament  a  l'extensió  del  formigó  de  ciment,  col∙locant‐se  tot  seguit  les  vorades, 
utilitzant el morter per ajustar‐les perfectament alineades i a la rasant. 
La Direcció d’Obra podrà establir pel rejuntat de les vorades algun tipus aparent de junta de morter, 
prèvies les proves que s'estimi pertinents. 
Les vorades col∙locades s'hauran d'ajustar a la rasant i alineació amb una tolerància màxima de més 
menys 3 mm en relació amb l'alineació, i de més menys 5 mm en relació amb la rasant. 
Les vorades limitadores de les voreres hauran de quedar perfectament enrasats amb l'explanació de 
les voreres, havent d'ésser recollides pel formigó de les vorades. 
Executada  la  solera  s'estendrà  sobre  aquesta  una  capa  de morter,  que  s'espolsarà  amb  ciment, 
col∙locant‐se  les  rajoles  seguint  les  regles  de  la  millor  construcció  i  procedint  a  l’abeurament 
superficial. 
 
Article 4.30. ‐ Pericons i pous de registre 

Aquesta  unitat  comprèn  l'execució  de  pericons  i  pous  de  registre  de  formigó,  blocs  de  formigó, 
maçoneria, rajola o qualsevol altre material previst en el projecte. 
La  forma  i dimensions dels pericons  i els pous de  registre, així  com els materials que  s'utilitzaran 
seran els que es defineixin en els plànols. 
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Una vegada feta l'excavació, es procedirà a l'execució dels pericons o pous de registre d'acord amb 
les condicions assenyalades en aquest Plec per a la fabricació, si cal, i posada a l'obra dels materials 
previstos, tenint cura del seu acabament. 
Les connexions de tubs s'efectuaran a les cotes marcades, de manera que els extrems dels conductes 
quedin enrasats amb les cares interiors dels murs. 
Les tapes s'ajustaran perfectament al cos de  l'obra  i es col∙locaran de manera que  la cara superior 
quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 
Article 4.31. ‐ Obres no detallades en aquest Plec 
 
A  l'execució  de  les  obres,  fàbriques  i  construccions  per  les  quals  no  existeixen  prescripcions 
consignades explícitament en aquest Plec, el Contractista s'atindrà al que diuen els Plànols, Quadres 
de preus i Pressupostos; en segon terme, a les bones pràctiques seguides en fàbrica i treballs anàlegs 
fets pels millors constructors. 
 
Article 4.32. ‐ Informació a preparar pel contractista 
 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a  la seva remissió a  la Direcció d'Obra  informes 
sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  
 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per 
la Direcció d'Obra. 
 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de 
la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així com 
les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 
 
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva 
ocultació. 
 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar 
per la Direcció d'Obra, amb la col∙laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 
 
El Promotor no es  fa  responsable de  l'abonament d'activitats per a  les que no existeixi comprovació 
formal de  l'obra oculta  i, en  tot  cas, es  reserva el dret de que qualsevol despesa que  comportés  la 
comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 
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CAPÍTOL 5È.‐ AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

Article 5.1. ‐ Generalitats sobre l'amidament i l'abonament de les obres 
 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus n. 1, serà el que s'aplicarà als amidaments 
per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
Les operacions o materials necessaris per executar en  la  seva  totalitat una unitat d'obra  i que no 
estan  relacionats  per  obtenir  el  preu  unitari  de  la  mateixa,  formen  part  de  la  unitat  i 
conseqüentment es consideren incloses en el preu unitari corresponent. 
 
Pel que fa als amidaments, no es podrà convertir pes a volum o viceversa, i haurà de referir‐se a les 
unitats ressenyades a les bases dels preus. 
 
Les  certificacions  s'expediran mensualment,  excepte  en  el  cas  que  les  circumstàncies  aconsellin 
avançar‐les o bé retardar‐les. El cost dels mitjans auxiliars està  inclòs en els preus de  les diferents 
unitats d'obra. 
 
Article 5.2. ‐ Amidament i abonament dels enderrocaments 
 
Els enderrocaments es mesuraran  i abonaran per metres cúbics realment enderrocats  i retirats del 
seu emplaçament, mesurats per diferència amb  les dades  inicials, preses  immediatament abans de 
començar la demolició, i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar la mateixa, en 
el cas d'enderrocament d'un massís. 
 
El mateix criteri s'aplicarà a les unitats d'obra que s'abonin per m² o per ml o unitat. 
 
Si  en  el  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Particulars  no  es  fa  cap  referència  a  la  unitat 
d'enderrocaments, s'entendrà que està compresa en el de les excavacions i, per tant, no hi haurà lloc 
a la seva mesura i abonament per separat. 
 
Article 5.3. ‐ Amidament i abonament de les excavacions 
 
Es  defineix  com  el  conjunt  d'operacions  necessàries  per  remoure,  extreure  i  anivellar  el  terreny 
natural  a  l'objecte  de  formar  en  el mateix  les  rases,  pous  i  el  túnel  previst  en  aquest  Projecte, 
ajustades  i  traçades a  la profunditat que se senyala en els plànols del Document n. 2. Per  la seva 
realització es  tindrà en  compte  les pautes donades en el Capítol n. 4 del present Plec  referent  a 
l'excavació de rases i pous. 
 
L’amidament  anirà  referida  a  la  diferència  en metres  cúbics  de  la  compactació  entre  els  perfils 
presos abans d'iniciar els treballs d'excavació i els perfils teòrics, prescindint del volum corresponent 
als  excessos  d'excavació  realitzats  pel  Contractista  i  que  la  Direcció  d’Obra  no  hagi  acceptat 
particularment, qualificant‐se d’excessos injustificats. 
L'abonament es realitzarà al preu que per metre cúbic s'indica en el Quadre de Preus n. 1 del present 
Projecte. 

 
Article 5.4. ‐ Amidament i abonament dels replens localitzats 
 
Aquesta  unitat  consisteix  en  l'extensió  i  compactació  de  terres  provinents  d'excavacions  o  de 
préstec, extradós d'obres de fàbrica o qualsevol altra zona amb unes dimensions tals que no permeti 
la  utilització  dels mateixos  equips  de maquinària  amb  els  quals  es  porta  a  terme  l'execució  dels 
terraplens. Els replens localitzats s'abonaran per metres cúbics mesurats sobre els plànols de perfils. 
 
Article 5.5. ‐ Amidament i abonament de formigons 
 
S'abonarà per metres cúbics de formigó realment fabricat i posat en obra, mesurat sobre els plànols 
de construcció i inclourà la fabricació i posada en obra, amb els descavalcaments. 
 
Els encofrats es mesuraran  i abonaran a part, en aquells  casos que així  s'especifiqui, pels metres 
quadrats realment encofrats, incloent totes les operacions que calguin per netejar, enlluir o reparar 
les superfícies de formigó on es detectin irregularitats dels encofrats, superiors a les tolerades, o que 
presentin aspecte defectuós. 
 
Article 5.6. ‐ Amidament i abonament de les obres de fàbrica 
 
Es mesurarà  i abonarà per m3 realment executat, mesurat sobre els plànols. Els volums són aquells 
que  resultin d'aplicar a  l'obra  les dimensions acotades en els plànols o ordenades per  la Direcció 
d’Obra; no es pagarà cap excés que no hagi estat degudament autoritzat. Els preus es refereixen al 
m3.,  definit  així  sense  considerar  la  procedència  dels materials,  compreses  totes  les  despeses  de 
transport, preparació, fabricació, proves i assaigs, conservació i imprevists. 
 
El mateix criteri s'aplicarà a les unitats d'obra que s'abonin per m². o per ml o unitat. 
 
Article 5.7. ‐ Amidament i abonament de les obres metàl∙liques 
 
Les armadures que s'utilitzin a les obres de fàbrica armades, les estructures i les obres metàl∙liques 
s'amidaran pel seu pes teòric deduït dels plànols de cada una, i no podran tenir variacions essencials 
en quant a la forma i dimensions de les que figurin en els plànols del Projecte. 
 
Per  a  la  valoració  de  cada  una  de  les  unitats  objecte  de mesurament,  s'aplicaran  els  preus  que 
corresponguin i que es refereixen a obres totalment acabades i en condicions de recepció. 
 
Article 5.8. ‐ Amidament i abonament del morter 
 
El  morter  a  utilitzar  a  les  obres  definides  en  aquest  Projecte  no  serà  objecte  d'abonament 
independent, es considerarà inclòs a les unitats on s'usa. 
 
Article 5.9. ‐ Amidament i abonament de les canonades 
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Les canonades de conducció, qualsevol que sigui la seva naturalesa, diàmetre i pressió de prova, es 
mesuraran i valoraran per metre lineal, als preus que per cada conjunt de característiques figuren en 
el Quadre  de  Preus  nº1.  Les  canonades  que  siguin  objecte  de mesurament  pel  seu  abonament, 
hauran de trobar‐se col∙locades, amb  les seves subjeccions, recobriments  i altres elements que  les 
integrin. 
 
Article 5.10. ‐ Amidament i abonament de les vorades i voreres 
 
Les  vorades  es mesuraran  i  abonaran  per metres  realment  executats, mesurats  en  el  terreny.  A 
aquesta  unitat  es  considerarà  inclosa  la  solera  del  formigó,  el  llit  de  seient,  la  vorera  i  la  seva 
col∙locació, el rejuntat i replè dels excessos d'excavació. 
 
El paviment de les voreres es mesurarà i abonarà pels metres quadrats realment executats, mesurats 
a l'obra. En el preu unitari queda inclosa la solera de formigó, el morter i la beurada de rejuntat final. 
 
Article 5.11. ‐ Amidament i abonament dels pous de registre 
 
Els pous de registre s'abonaran per unitats realment executades a l'obra. 
 
Article 5.12.  ‐ Amidament  i abonament dels  regs d'adherència,  imprimació  i segellat  i  tractaments 
superficials 
 
Es mesuraran i abonaran per m2 realment executats, mesurats a l'obra. 
 
Es  comprovarà,  en  cada  cas,  que  les  dotacions  de  lligant  i  d'àrids  són  les  que  corresponen  al 
projecte; amb aquesta  finalitat es  controlaran  les  tones  realment emprades a  l'obra  tant en  cada 
tipus d'àrids com del lligant. En el cas que d'aquest darrer s'hagués de fer la deducció a partir del seu 
volum, aquest haurà de reduir‐se al que correspon a la temperatura de 25 ºC. 
 
Article 5.13. ‐ Amidament i abonament de mescles bituminoses 
 
Es mesuraran  i abonaran per T de  cada  tipus,  realment executats, mesurats a  l'obra. Cada unitat 
d'obra  inclou  la  preparació  de  la  superfície  existent  i  els  corresponents  regatges  d'imprimació  i 
adherència que calguin, tal com s'explica en el quadre de preus. 
 
Es  comprovarà  en  cada  cas  que  les  dotacions  de  lligant  i  de  la  mateixa  mescla  són  les  que 
corresponen al projecte; amb aquesta finalitat es comprovaran  les tones emprades en  la fabricació 
de  les mescles deduint  la dotació mitjançant assaigs d'extracció,  i  les tones de mescles posades en 
obra deduïdes de  les seccions tipus assenyalades en els plànols  i de  les densitats mesurades de  les 
provetes extretes a l'obra. 
 
Article 5.14. ‐ Amidament i abonament de les arquetes 
 
Les arquetes s'abonaran per unitat realment executada a l'obra. 
 

Article 5.15. ‐  Amidament i abonament de les partides alçades 
 
Les partides alçades poden ser de tres tipus: 
 
Partides alçades a justificar: són partides alçades que es mesuraran d’acord amb les unitats definides 
en el pressupost,  i que  s’abonaran a partir dels abonaments  realitzats durant  les obres  i amb els 
preus  inclosos  en  la  justificació  de  preus  del  projecte  i  els  quadres  de  preus  inclosos  en  el 
Pressupost. 
 
Partides  alçades  a  justificar  amb  factura:  pel  seu  abonament  caldrà  presentar  la  corresponent 
factura que justifiqui els treballs realitzats per un tercer, o pel propi contractista. 
 
Partides alçades d’abonament  íntegre: s’abonarà allò  fixat al pressupost  i no caldrà cap  justificant 
dels treballs realitzats, si no tan sols el vist i plau del Director de les Obres. 
 
Article 5.16. ‐ Amidament i abonament de les obres no especificades en aquest capítol 
 
Es mesuraran i s'abonaran d'acord amb les unitats que figuren en el Quadre de Preus n. 1. 
 
Article 5.17. ‐ Amidament i abonament de les obres no especificades 
 
En  cas  que  fos  necessari  executar  unitats  d'obra  no  especificades  en  el  Projecte,  es  tindran  en 
compte els preus assignats a obres o materials anàlegs si hi fossin,  i quan no fos així, es discutiran 
entre la Direcció d’Obra i el Contractista, sotmetent‐se a l'aprovació superior si no existís acord entre 
els dos. 
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CAPÍTOL 6È.‐ DISPOSICIONS GENERALS 

Article 6.1. – Direcció d’obra 

La  Direcció,  seguiment,  control  i  valoració  de  les  obres  objecte  del  projecte,  així  com  de  les  que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes pel Promotor, estarà a càrrec d'una Direcció 
d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. El Promotor participarà en la Direcció d'Obra en la 
mida que ho cregui convenient. 
 
Per  a  poder  acomplir  amb  la màxima  efectivitat  la missió  que  li  és  encarregada,  la Direcció  d'Obra 
gaudirà  de  les  més  àmplies  facultats,  podent  conèixer  i  participar  en  totes  aquelles  previsions  o 
actuacions que porti a terme el Contractista. 
 
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 
 
 Els plànols del projecte. 
 El Plec de Condicions Tècniques. 
 Els quadres de preus. 
 El preu i termini d'execució contractats. 
 El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat pel Promotor. 
 Les modificacions d'obra establertes pel Promotor. 
 
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 
 
 Impulsar l'execució de les obres per part del Contractista. 
 Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la 

definició  de  les  obres  i  de  la  seva  execució  per  a  que  es  mantinguin  les  condicions  de 
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

 Formular  amb  el  Contractista  l'Acta  de  replanteig  i    inici  de  les  obres  i  tenir  present  que  els 
replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 

 Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 
 Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò que estableix 

aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives 
que, partint d'ells,  formuli  la pròpia Direcció d'Obra,  correspongui  formular al Contractista als 
efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 

 Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries 
per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb 
les condicions d'execució i d'obra prescrites. 

 En  cas  d'incompliment  de  l'obra  que  s'executa  amb  la  seva  definició  o  amb  les  condicions 
prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu 
convenient. 

 Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries 
o convenients. 

 Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

 Proposar  la  conveniència  d'estudi  i  formulació,  per  part  del Contractista,  d'actualitzacions  del 
programa de Treballs inicialment acceptat. 

 Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres 
ocultes, abans de la seva ocultació. 

 Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada. 
 Establir periòdicament  informes sistemàtics  i analítics   de  l'execució de  l'obra, dels resultats del 

control  i  de  l'acompliment  dels  Programes,  posant‐se  de manifest  els  problemes  que  l'obra 
presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar‐los o minimitzar‐los. 

 Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, 
prèviament  a la seva recepció pel Promotor. 

 Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar al 
Promotor un cop acabats els treballs. 

 
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb 
allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra 
per a la regulació  de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i 
en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 
 
Per altra banda,  la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de  la documentació o altre 
tipus  d'informació  que  hagi  de  formular  o  rebre  el  Contractista  per  a  facilitar  la  realització  de  les 
expressades  funcions,  normatives  que  seran  d'obligat  compliment  pel  Contractista  sempre  que,  si 
aquest ho requereix, siguin prèviament conformades pel Promotor. 
 
El Contractista designarà  formalment  les persones de  la  seva organització que estiguin capacitades  i 
facultades per a  tractar amb  la Direcció d'Obra  les diferents matèries objecte de  les  funcions de  les 
mateixes  i en els diferents nivells de  responsabilitat, de  tal manera que estiguin  sempre presents  a 
l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció 
d'Obra  estigui  encarregada  a  persones  presents  a  l'obra,  podent  entre  unes  i  altres  establir 
documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 
 
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no 
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 
 
Article 6.2. ‐ Senyalització de les obres durant la seva execució 

El Contractista prendrà  les precaucions necessàries per què el trànsit pel camí durant  l'execució de 
les obres es realitzi en perfecta seguretat, per la qual cosa s'haurà de disposar no només dels senyals 
reglamentaris si no també dels elements de protecció que siguin necessaris. 
 
Aquesta  senyalització haurà de mantenir‐se en perfecte estat de  conservació mentre duri  la  seva 
funció, i es mantindrà a una distància dels dos extrems del tram en què s'executin les obres, tal com 
dicti la Direcció d’Obra. 
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Els accidents o danys que es produeixen, imputables a l'obra, seran responsabilitat del Contractista, 
sense que la prèvia autorització per l'Administració de la senyalització i mesures adoptades, excusi al 
Contractista d'aquesta responsabilitat. 
 
Article 6.3. ‐ Obligacions i responsabilitats del Contractista 

El  Contractista  estarà  obligat  a  realitzar  els  treballs  necessaris  per  a  la  localització,  protecció  o 
desviament en el  seu cas, dels  serveis afectats, havent d'abonar aquests  treballs ells mateix, amb 
càrrec a la partida alçada existent en el Pressupost per aquest fi. 
 
També haurà de mantenir durant l'execució de les obres i respondre al seu acabament, les servituds 
afectades, essent aquests treballs a compte del Contractista. 
 
El Contractista complirà totes les disposicions vigents que s'hagin d'aplicar en els treballs que directa 
o indirectament siguin necessaris per a la construcció de l'obra del present Projecte. 
 
Haurà d'arreglar a la seva costa tots els serveis públics o privats danyats, indemnitzant a la persona o 
propietat que resulti perjudicada. 
 
Haurà d'obtenir tots els permisos i llicències necessàries per l'execució de les obres. 
 
Així mateix,  la  localització  i  despeses  d'utilització  dels  abocadors  són  a  compte  del  Contractista. 
Aquests abocadors han d’estar legalitzats i s’han de mantenir i condicionar quan s’acabi el seu ús. 
 
Article 6.4. ‐ Compliment de la legislació vigent 

El  Contractista  haurà  d'atenir‐se  a  tot  el  que  disposa  la  legislació  vigent  en  les  divergències  que 
apareguin en l’incompliment del contracte de treball subscrit amb els obrers. 
 
En els altres aspectes socials  i condicions de treball el Contractista queda subjecte a totes aquelles 
disposicions legals i ordres que dictin les Administracions competents. 
 
Article 6.5. ‐ Despeses de caràcter general a càrrec del Contractista 

Aniran a compte del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les obres o la seva 
comprovació  i els replanteigs parcials de  les mateixes; els de  la construcció, desmuntatge  i retirada 
de  tota mena  de  construccions  auxiliars;  els  del  lloguer  o  adquisició  de  terrenys  per  dipòsits  de 
maquinària i materials; els de protecció de materials i de la pròpia obra contra el seu deteriorament, 
dany o incendi, complint els requisits vigents pel magatzematge d'explosius i carburant; els de neteja 
i  evacuació  de  deixalles  i  brossa;  els  de  construcció  i  conservació  de  camins  provisionals  per 
desviaments de tràfic i servei de les obres no incloses en el Projecte i altres recursos necessaris per 
proporcionar seguretat dins  les obres; els de retirada al  final de  l'obra, de  les  instal∙lacions, estris, 
materials, etc. i neteja general de l'obra; els de muntatge, construcció i retirada de les instal∙lacions 
pel  subministrament  d'aigua  i  energia,  els  d'enderrocament  de  les  instal∙lacions  provisionals,  de 
retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades de manifest pels 
corresponents assaigs i proves. 

 
En els casos de resolució del contracte, sigui quina sigui la causa, aniran a compte del Contractista les 
despeses  originades  per  la  liquidació,  així  com  la  retirada  dels mitjans  auxiliars  utilitzats  o  no  a 
l'execució de les obres. 
 
Article 6.6. ‐ Personal d'Obra 

El  Contractista  estarà  representat  permanentment  a  l'obra  per  persona  o  persones  amb  poder 
suficient per disposar sobre totes les qüestions relatives a aquesta, havent d'estar vinculada aquesta 
representació a un Enginyer de Camins i un Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, com a mínim, havent‐
hi, a més, un topògraf i un encarregat general per la direcció de l'execució de l'obra. Aquest personal 
directiu estarà auxiliat a l'oficina i a l'obra, pel nombre de tècnics subalterns i operaris especialitzats 
que la Direcció facultativa de l'obra estimi convenient. 
 
L'Administració es reservarà el dret a  fer retirar de  l'obra aquells empleats del Contractista que, a 
criteri de la Direcció, siguin perjudicials per la bona marxa dels treballs. El Contractista estarà obligat 
a substituir immediatament aquest personal en rebre la corresponent notificació. 
 
Article 6.7. ‐ Maquinària i instal∙lacions 

La maquinària i instal∙lacions d'obra seran les que s'assenyalen en el Pla general d'execució de l'obra 
adjunt al Projecte. 
 
El Contractista es compromet a utilitzar  la maquinària proposada  i si en un moment donat, per  les 
raons  que  fossin,  es  veiés  obligat  a  variar  alguna  de  les  proposades,  no  podrà  fer‐ho  sense 
l'autorització escrita de la Direcció d’Obra. 
 
El Contractista es compromet a conservar en bon estat de funcionament  i seguretat  la maquinària, 
equips  i  instal∙lacions necessàries per  a  l'execució de  les obres, havent de  complir  les normes de 
seguretat vigent. 
 
Article 6.8. ‐ Construccions auxiliars i provisionals 

El Contractista queda obligat a  construir  i  retirar a  la  fi de  les obres,  tots els edificis auxiliars per 
oficines, magatzems i coberts. 
 
Totes  aquestes  obres  estaran  supeditades  a  l'aprovació  de  la  Direcció  d’Obra,  quant  a  ubicació, 
cotes, etc. i, en el seu cas, a l'aspecte de les mateixes quan l'obra principal així ho exigeixi. 
 
Si cal fer alguna  instal∙lació especial, com per  la fabricació de prefabricats a peu d'obra, tindrà que 
rebre l'autorització de la Direcció d’Obra, i el Contractista estarà obligat a retirar‐la a la fi de l'obra. 
 
Si en acabar  l'obra  i passats 30 dies, el Contractista no hagués retirat totes  les seves  instal∙lacions, 
eines, materials, etc. l'Administració podrà fer‐ho retirar per compte del Contractista. 
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Article 6.9. ‐ Instal∙lacions sanitàries provisionals 

El  Contractista  haurà  de  construir  i  conservar,  en  lloc  degudament  apartat,  les  instal∙lacions 
sanitàries provisionals per ser utilitzades pels obrers emprats de l'obra. 
 
Haurà  de  conservar‐se  aquestes  instal∙lacions  en  tot  temps  en  perfecte  estat  de  neteja.  La  seva 
utilització serà estrictament obligatòria. 
 
A  l'acabament  de  l'obra  hauran  de  ser  retirades  aquestes  instal∙lacions,  havent  de  procedir  el 
Contractista a  la neteja dels  llocs ocupats per aquestes  i deixant, en  tot cas, aquests nets  i  lliures 
d'immundícies. 
 
Article 6.10. ‐ Mesurament i certificacions 

Els mesuraments es duran  a  terme d'acord  amb el que  s'ha especificat en el  capítol  anterior del 
present Plec per a cada unitat d'obra. La valoració dels mesuraments s'efectuarà aplicant a cada una 
de les unitats el preu corresponent del quadre de preus nº 1. 
 
Les certificacions es faran mensualment a partir de la data de començament de les obres. Per això la 
Direcció  de  l'obra  farà  una  relació  valorada  de  les  diferents  unitats  d'obra  executades  al mes.  El 
Contractista  examinarà  la  relació  valorada  en  un  termini  no  superior  a  10  dies,  donant  la  seva 
conformitat o formulant  les objeccions que consideri oportunes. A  la vista d'això, es realitzarà una 
valoració contradictòria entre el Contractista i la Direcció de l'obra. 
Les  certificacions  tindran  caràcter  d'abonaments,  subjectes  a  les  rectificacions  que  produeixin  el 
mesurament  final,  la  qual  cosa  no  representa  la  recepció  de  les  obres  que  comprengui  cada 
certificació. 
 
Si  la Direcció  d’Obra  al  llarg  de  l'obra  ho  considera  oportú,  hauran  de mesurar‐se  totes  aquelles 
unitats d'obra que pel seu caràcter ofereixin dificultats d'una revisió en el mesurament final, havent 
de deixar constància d'aquest fet per escrit i de conformitat amb les dues parts (les obres soterrades 
com fonamentacions, massissos d'ancoratge, etc.). 
 
Article 6.11. ‐ Sobre la correspondència oficial 

El Contractista tindrà dret al que se  li  faci acús de rebut de  les comunicacions o reclamacions que 
dirigeixi a  la Direcció de  l'obra,  i estarà obligat a  tornar a aquesta els originals o una còpia de  les 
ordres rebudes de la Direcció, posant al peu, "enterat". 
 
Article 6.12. ‐ Mesures de seguretat 

Com a mesura primordial s'establirà a càrrec del Projecte de seguretat  i salut, tota  la senyalització 
necessària durant el desenvolupament de les obres. 
 
S'utilitzaran  les  corresponents  senyals  vigents  establertes  pel Ministeri  de  Fomento  i,  en  el  seu 
defecte, per altres departaments nacionals o organismes internacionals. 
 

El Contractista serà responsable de tots els danys  i perjudicis que puguin produir‐se amb motiu de 
l'execució de les obres, anant al seu compte les indemnitzacions que facin falta. 
 
Les mesures de seguretat en el túnel es descriuen a l’annex de seguretat i salut. 
 
Article 6.13. ‐ Termini d'execució 

El  termini d'execució  fins  l'acabament de  les obres  serà de  cinc mesos,  llevat que  el  contractista 
ofereixi canvis i aquests siguin acceptats per la Direcció d’Obra. 
 
Article 6.14. ‐ Recepció 

Efectuades  les prestacions convingudes o acabades  les obres, es procedirà dins del mes següent a 
l'acte formal de recepció, aixecant  la corresponent acta. Aquesta acta s'aixecarà per triplicat  i a un 
sol efecte, que signaran el tècnic director de l'obra, el facultatiu representant de l'Administració i el 
contractista acompanyat del seu facultatiu, si ho creu oportú. Un exemplar serà retirat per cadascun 
dels  assistents  a  l'acte  i  el  tercer  serà  tramès  pel  Director  de  l'obra  a  l'òrgan  competent  de 
l'Administració. 
 
En  el  supòsit  que  dins  del  termini  dels  15  dies  naturals  següents  a  què  el  Contractista  hagués 
comunicat  a  l'Administració  l'acabament  de  les  obres,  o  que  estan  efectuades  les  prestacions 
convingudes, i si el director de les mateixes considerés que les obres o les prestacions no es troben 
en estat de ser rebudes, ho farà constar en acta aixecada a l'efecte amb manifestació expressa de les 
raons que ho motiven, dels defectes observats  i de  les  instruccions necessàries, tot assenyalant un 
termini  per  a  corregir‐los,  podent  el  contractista  exercir  el  dret  de  fer  constar  igualment  les 
observacions o reclamacions que consideri escaients. Aquesta acta se sotmetrà al coneixement  de la 
Corporació que dictarà la resolució pertinent sense perjudici del dret del contractista a obtenir en via 
jurisdiccional la declaració que procedeixi sobre el que resolgui la Corporació. 
 
Transcorregut un mes de  l'aixecament de  l'acta  sense que  l'Administració   hagi dictat  la  resolució 
pertinent,  s'entendran  desestimades  les  observacions  o  reclamacions  que  hagi  formulat  el 
contractista. 
 
D'existir defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu ús, es podran rebre les 
mateixes per l'Administració, fent‐se constar en l'acta de recepció tals defectes, que hauran d'ésser 
corregits pel contractista durant el termini de garantia. 
 
Per  raons  d'interès  públic  o mutu  acord  podran  fer‐se  recepcions  parcials  de  part  o  parts  de  les 
obres. 
 
Quan  l'Administració, sense haver verificat  la  recepció de  les obres conforme el que es preveu en 
aquest article, es possessionés de fet de  les mateixes o procedís a  la seva posada en ús o ocupació 
efectiva, transcorregut un any, es tindran per rebudes les obres a tots els efectes a partir de la data 
en què es van produir aquelles circumstàncies. 
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Article 6.15. ‐ Termini de garantia 

El termini de garantia, que començarà a comptar‐se a partir de  la data en què sigui formalitzada  la 
recepció de les obres i instal∙lacions, serà d’un any. 
 
En els casos que doni  lloc a  les recepcions parcials al que es refereix  l'article anterior, el termini de 
garantia de les parts rebudes, començarà a comptar‐se des de la data de la respectiva recepció. 
 
Article 6.16. ‐ Devolució de la garantia 

Efectuades  la  recepció  i  la  liquidació, un cop  transcorregut el  termini de garantia  i acomplerts els 
requisits  legals,  l'òrgan  competent  de  l'Administració    adoptarà  acord  ordenant  la  devolució  o 
cancel∙lació, dins dels  tres mesos següents a  la data en què hagués sol∙licitat. Si,  transcorregut dit 
termini no s'hagués adoptat l'esmentat acord, es podrà entendre estimada la petició de devolució o 
cancel∙lació.  Si  el  contractista  no  presentés  la  sol∙licitud  i  l'Administració  ho  creu  convenient,  es 
podrà adoptar d'ofici l'acord de devolució. 
 
Article 6.17. ‐ Amidament general 

El Director de l'obra citarà amb acús de rebut, al Contractista o el seu delegat, per fixar la data en la 
qual ha de procedir‐se a l'amidament general; data que queda establerta en funció del termini que 
s'ha marcat per a la liquidació provisional de l'obra feta. 
 
El  Contractista,  o  el  seu  delegat,  te  l'obligació  d'assistir  a  la  presa  de  dades  i  realització  de 
l'amidament general que s'efectuarà seguint les instruccions de la Direcció. Si per causes que li siguin 
imputables no  compleix  amb  aquesta obligació, no podrà  fer  cap  reclamació  sobre el  resultat de 
l'amidament ni sobre les Actes de l'Administració que es basin en aquests resultats, a no ser que faci 
una al∙legació i una justificació fefaent de que les causes no li eren imputables. 
 
Per  realitzar  l'amidament  general,  s'utilitzaran  com  a  dades  complementàries  la  comprovació  del 
replanteig, els  replanteigs parcials  i els amidaments efectuats durant  l'execució de  l'obra, el  llibre 
d'incidències, si hi fos, el llibre d'ordres i tots els que el Director i el Contractista estimin necessaris. 
 
Les reclamacions que vulgui fer el Contractista contra el resultat de  l'amidament general,  les haurà 
de dirigir per escrit a l'Administració a través del Director de l'obra, que les adjuntarà al seu informe. 
 
Article 6.18. ‐ Liquidació d'obres 

El Director formularà la liquidació d'obres aplicant el resultat de l'amidament general, els preus i les 
condicions econòmiques del contracte. 
 
Les  objeccions  del  Contractista  a  la  vista  de  la  liquidació  d'obres  les  dirigirà,  per  escrit,  a 
l'Administració, a  través del Director de  l'obra, en el  termini de  temps reglamentari passat el qual 
s'entendrà que es troba conforme amb el resultat i detalls de la liquidació. 
 

Aprovada  la  liquidació  d'obres,  el  Director  expedirà  la  certificació  pel  seu  import,  si  el  saldo  és 
favorable al Contractista. 
 
En  el  cas  que  el  saldo  fos  favorable  a  l'Administració,  aquesta  requerirà  al  Contractista,  perquè 
procedeixi al reintegrament de l’excés percebut. 
 
Article 6.19. ‐ Assaigs de control 

Els  assaigs  es  realitzaran  d'acord  amb  les  Normes  actuals  d'assaig  del  Laboratori  de  Transport  i 
Mecànica  del  Sòl,  les  de  l'Institut  Eduardo  Torroja  de  la  Construcció  i  del  Ciment  i  de  les  que 
successivament puguin ser d'aplicació en les obres depenents del Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques. 
 
El Contractista abonarà als laboratoris respectius, a les tarifes oficialment aprovades, tots els assaigs 
que es realitzin fins al límit que marca el contracte. 
 
Si el resultat de les proves al que es refereix el capítol anterior fos satisfactori i la resta de les obres 
es  trobessin acabades d'acord amb  les  condicions descrites en aquest Plec, es portarà a  terme  la 
recepció  d'acord  amb  allò  que  estableix  el  Reglament  General  de  Contractació  i  en  el  Plec  de 
Clàusules Administratives Generals. 
 
Article 6.20. ‐ Certificació final de la liquidació 

Un cop aprovada  la  liquidació d'obres, el Director expedirà  la certificació si el saldo és favorable al 
Contractista. 
 
Si  fos  favorable  a  l'Administració,  es  procedirà  tal  com  ja  s'ha  indicat  anteriorment. Mentre  el 
Contractista no  retorni  la quantitat de més percebuda, no podrà procedir‐se  a  la devolució de  la 
fiança, redactant‐se en qualsevol cas una certificació final de liquidació. 
 
Article 6.21. ‐Cas que les obres no es puguin recepcionar 

Quan una obra s'hagi executat sense tenir en compte les prescripcions imposades en el present Plec, 
s'aplicarà  el  que  es  disposa  en  els  articles  corresponents  de  l'actual  reglament  de  Contractes  de 
l'Estat. 
 
 
                                 Premià de Dalt, Setembre de 2022 
 
 
L’Alcalde‐President de Premià de Dalt     Serveis Tècnics Municipals 
    
Josep Triadó i Bergés                                                   
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1. ESTAT D’AMIDAMENTS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Moviment de terres 
aigües pluvials i residuals

Cota terreny Cota Rasant

Cota 
pendents 
1%,2%,3
% i 4% 

AVINGUDA CATALUNYA

AIGÜES PLUVIALS

POU DE REGISTRE 1 49,83 1,00 1,20
48,83

23,71 47,95 1,88 0,95 1,38 30,54
POU DE REGISTRE 2 48,00 1,00 1,20

47,00 46,22 1,78
27,63 0,83 1,36 35,31

POU DE REGISTRE 3 46,39 1,00 1,20
45,39 44,67 1,72

25,67 0,26 1,34 32,66
POU DE REGISTRE 4 45,41 1,00 1,20

44,41 44,21 1,20
22,94 0,92 1,24 27,99

POU DE REGISTRE 5 44,29 1,00 1,20
43,29 42,47 1,82

23,20 0,46 1,36 29,73
POU DE REGISTRE 6 43,01 1,00 1,20

42,01 41,81 1,20
20,46 0,41 1,24 24,96

POU DE REGISTRE 7 42,40 1,00 1,20
41,40 40,57 1,83

24,89 0,50 1,37 31,94
POU DE REGISTRE 8 41,07 1,00 1,20

40,07 38,93 2,14
24,48 0,49 1,43 32,17

POU DE REGISTRE 9 39,44 1,00 1,20
38,44 37,67 1,77

24,41 0,98 1,35 31,18
POU DE REGISTRE 10 37,69 1,00 1,20

36,69 35,82 1,87
21,81 0,44 1,37 28,08

POU DE REGISTRE 11 36,38 1,00 1,20
35,38 35,26 1,12

23,67 0,47 1,22 28,68
POU DE REGISTRE 12 35,79 1,00 1,20

34,79 34,63 1,16
25,00 0,50 1,23 30,40

POU DE REGISTRE 13 35,13 1,00 1,20
34,13 33,73 1,40

27,08 0,54 1,28 33,57
POU EXISTENT 35,09 1,00 1,20

33,19
314,95 363,65

AIGÜES PLUVIALS I 
RESIDUALS                       



C/ CONCA DE TREMP

POUS DE REGISTRE 14 
PLUVIAL I 14' RESIDUAL 39,93 1,00 1,90

38,93 38,96 0,97
17,00 0,17 1,89 32,25

POUS DE REGISTRE 15 
PLUVIAL I 15' RESIDUAL 39,79 1,00 1,90

38,79 38,95 0,84
30,00 0,30 1,87 56,52

POUS DE REGISTRE 16 
PLUVIAL I 16' RESIDUAL 39,65 1,00 1,90

38,65 38,75 0,90
30,68 0,31 1,88 58,00

POU DE REGISTRE 9 39,44 1,00 1,90
38,44

77,68 146,76

C/ BERGUEDÀ

POUS DE REGISTRE 17 
PLUVIAL I 17' RESIDUAL 37,15 1,00 1,90

36,15 36,26 0,89
25,00 0,25 1,88 47,23

POUS DE REGISTRE 18 
PLUVIAL I 18' RESIDUAL 37,01 1,00 1,90

36,01 35,63 1,38
25,43 0,25 1,98 49,27

POU DE REGISTRE 11 36,38 1,00 1,90
35,38

50,43 25,88 96,50



Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOSTOBRA 01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

1 F2194XL5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

1,000 2.124,000 1,000 1,000 2.124,000

C#*D#*E#*F#3 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 362,450 1,000 1,000 362,450

C#*D#*E#*F#4 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

1,000 207,510 1,000 1,000 207,510

TOTAL AMIDAMENT 2.693,960

m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

2 F2191306

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i P/Santa Elena

1,000 80,690 1,000 1,000 80,690

C#*D#*E#*F#2 Avinguda de Catalunya entre P/Santa
Elena i C/Costa Brava

1,000 51,930 1,000 1,000 51,930

C#*D#*E#*F#3 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

1,000 47,580 1,000 1,000 47,580

C#*D#*E#*F#4 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

1,000 48,340 1,000 1,000 48,340

C#*D#*E#*F#5 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

1,000 47,710 1,000 1,000 47,710

C#*D#*E#*F#6 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedá i Camí del Mig

1,000 52,880 1,000 1,000 52,880

C#*D#*E#*F#7 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i C/Cerdanya

1,000 32,700 1,000 1,000 32,700

C#*D#*E#*F#8 Avinguda de Catalunya entre
C/Cerdanya i C/Costa Brava

1,000 91,910 91,910

C#*D#*E#*F#9 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

1,000 41,000 1,000 1,000 41,000

C#*D#*E#*F#10 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

1,000 43,180 1,000 1,000 43,180

C#*D#*E#*F#11 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

1,000 43,750 1,000 1,000 43,750

C#*D#*E#*F#12 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedá i Camí del Mig

1,000 46,380 1,000 1,000 46,380

C#*D#*E#*F#14 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 63,220 1,000 1,000 63,220

C#*D#*E#*F#15 1,000 63,600 1,000 1,000 63,600

C#*D#*E#*F#16 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

1,000 50,950 1,000 1,000 50,950

C#*D#*E#*F#17 1,000 47,580 1,000 1,000 47,580

Euro

Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 853,400

m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

3 F2192C06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya C/Cerdanya 1,000 10,230 1,000 1,000 10,230

C#*D#*E#*F#2 Avinguda de Catalunya C/Costa Brava 1,000 5,240 1,000 1,000 5,240

C#*D#*E#*F#3 Avinguda de Catalunya C/Penedès 1,000 5,160 1,000 1,000 5,160

C#*D#*E#*F#5 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 2,140 1,000 1,000 2,140

C#*D#*E#*F#6 1,000 6,780 1,000 1,000 6,780

TOTAL AMIDAMENT 29,550

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

4 F2194JK5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i P/Santa Elena

1,000 103,100 1,000 1,000 103,100

C#*D#*E#*F#2 Avinguda de Catalunya entre P/Santa
Elena i C/Costa Brava

1,000 74,810 1,000 1,000 74,810

C#*D#*E#*F#3 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

1,000 66,570 1,000 1,000 66,570

C#*D#*E#*F#4 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

1,000 70,720 1,000 1,000 70,720

C#*D#*E#*F#5 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

1,000 69,050 1,000 1,000 69,050

C#*D#*E#*F#6 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedá i Camí del Mig

1,000 77,440 1,000 1,000 77,440

C#*D#*E#*F#7 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i C/Conca de Tremp

1,000 344,060 1,000 1,000 344,060

C#*D#*E#*F#8 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

1,000 79,110 1,000 1,000 79,110

C#*D#*E#*F#9 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedá i Camí del Mig

1,000 68,000 1,000 1,000 68,000

C#*D#*E#*F#11 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 91,850 1,000 1,000 91,850

C#*D#*E#*F#12 1,000 59,880 1,000 1,000 59,880

C#*D#*E#*F#13 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

1,000 32,600 1,000 1,000 32,600

C#*D#*E#*F#14 1,000 31,050 1,000 1,000 31,050

TOTAL AMIDAMENT 1.168,240

m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterlas i finals
en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor,
carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

5 M219UF42

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro



Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm6 G219Q105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya P/Santa Elena 1,000 6,040 1,000 1,000 6,040

C#*D#*E#*F#2 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava

1,000 5,810 1,000 1,000 5,810

C#*D#*E#*F#3 1,000 6,050 1,000 1,000 6,050

C#*D#*E#*F#4 Avinguda de Catalunya C/Penedès 1,000 6,000 1,000 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 6,000 1,000 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#6 Avinguda de Catalunya C/Conca de
Tremp

1,000 7,740 1,000 1,000 7,740

C#*D#*E#*F#7 Avinguda de Catalunya C/Marimon 1,000 24,320 24,320

C#*D#*E#*F#8 Avinguda de Catalunya C/Cerdanya 1,000 6,380 1,000 1,000 6,380

C#*D#*E#*F#9 Avinguda de Catalunya-Camí del Mig 1,000 17,100 1,000 1,000 17,100

C#*D#*E#*F#11 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 7,720 1,000 1,000 7,720

C#*D#*E#*F#12 1,000 7,740 1,000 1,000 7,740

C#*D#*E#*F#13 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

1,000 10,100 1,000 1,000 10,100

C#*D#*E#*F#14 1,000 5,920 1,000 1,000 5,920

TOTAL AMIDAMENT 116,920

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

7 F2R542AA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment de calçada 2.693,960 1,000 0,200 1,350 727,369

C#*D#*E#*F#2 Vorada 853,400 0,300 0,100 1,350 34,563

C#*D#*E#*F#3 Vorada+rigola 29,550 0,300 0,300 1,350 3,590

C#*D#*E#*F#4 Paviemnt de panot 1.168,240 1,000 0,200 1,350 315,425

TOTAL AMIDAMENT 1.080,947

u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

8 F21QQA01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya 1,000 3,000 1,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Euro

Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 4

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

9 G2RA73JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment de calçada 2.693,960 1,000 0,200 1,350 727,369

C#*D#*E#*F#2 Vorada 853,400 0,300 0,100 1,350 34,563

C#*D#*E#*F#3 Vorada+rigola 29,550 0,300 0,300 1,350 3,590

C#*D#*E#*F#4 Paviment de panot 1.168,240 1,000 0,200 1,350 315,425

TOTAL AMIDAMENT 1.080,947

ut Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs calcinal, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

10 G21F0002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

1,000 44,000 44,000

TOTAL AMIDAMENT 44,000

ut Tala de soc d'arbre impossible d'arrencar per medis mecànics, per l'existencia de serveis o afectacions de murs colindants11 G21F0003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

1,000 44,000 44,000

TOTAL AMIDAMENT 44,000

u Retirada de fanal anclada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la senyal de trànsit al
magatzem de la brigada municipal i la runa sobre camió o contenidor, qadoptant les mesures necessaries de protecció de
la lluminària.

12 F21QQAJ2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

1,000 14,000 1,000 1,000 14,000

C#*D#*E#*F#3 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 2,000 1,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

1,000 2,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

PRESSUPOSTOBRA 01
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió1 F22113L2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro



Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#2 Paviment asfalt 1,000 2.124,000 1,000 1,000 2.124,000

C#*D#*E#*F#3 Paviment panot 1,000 952,860 1,000 1,000 952,860

4 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#5 Paviment asfalt 1,000 362,450 1,000 1,000 362,450

C#*D#*E#*F#6 Paviment panot 1,000 151,730 1,000 1,000 151,730

7 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#8 Paviment asfalt 1,000 207,510 1,000 1,000 207,510

C#*D#*E#*F#9 Paviment panot 1,000 63,650 1,000 1,000 63,650

C#*D#*E#*F#11 1,000 3.862,200 1,000 0,100 386,220

TOTAL AMIDAMENT 4.248,420

m3 Excavació per a formació de la caixa de 30 cm d'alçada, acabat compactat al 99 % PM en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, amb terres deixades a la obra per a posterior rebliment.

2 F221C472

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#2 Paviment asfalt 1,000 2.124,000 1,000 0,300 637,200

C#*D#*E#*F#3 Paviment panot 1,000 952,860 1,000 0,300 285,858

4 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#5 Paviment asfalt 1,000 362,450 1,000 0,300 108,735

C#*D#*E#*F#6 Paviment panot 1,000 151,730 1,000 0,300 45,519

7 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#8 Paviment asfalt 1,000 207,510 1,000 0,300 62,253

C#*D#*E#*F#9 Paviment panot 1,000 63,650 1,000 0,300 19,095

TOTAL AMIDAMENT 1.158,660

m3 Reblert de terres adequades, en tongades de 20 cm d'alçada, compactades al 99% PM, una a una, 0% de pendent,
segons perfils., amb estesa i piconatge del material

3 F927101K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#2 Paviment asfalt 1,000 2.124,000 1,000 0,300 637,200

C#*D#*E#*F#3 Paviment panot 1,000 952,860 1,000 0,300 285,858

4 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#5 Paviment asfalt 1,000 362,450 1,000 0,300 108,735

C#*D#*E#*F#6 Paviment panot 1,000 151,730 1,000 0,300 45,519

7 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#8 Paviment asfalt 1,000 207,510 1,000 0,300 62,253

C#*D#*E#*F#9 Paviment panot 1,000 63,650 1,000 0,300 19,095

Euro

Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 1.158,660

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

4 F2R45069

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#2 Paviment asfalt 1,000 2.124,000 1,000 0,300 637,200

C#*D#*E#*F#3 Paviment panot 1,000 952,860 1,000 0,300 285,858

4 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#5 Paviment asfalt 1,000 362,450 1,000 0,300 108,735

C#*D#*E#*F#6 Paviment panot 1,000 151,730 1,000 0,300 45,519

7 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#8 Paviment asfalt 1,000 207,510 1,000 0,300 62,253

C#*D#*E#*F#9 Paviment panot 1,000 63,650 1,000 0,300 19,095

TOTAL AMIDAMENT 1.158,660

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

5 F2R3506A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#2 Paviment asfalt 1,000 2.124,000 1,000 0,300 637,200

C#*D#*E#*F#3 Paviment panot 1,000 952,860 1,000 0,300 285,858

4 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#5 Paviment asfalt 1,000 362,450 1,000 0,300 108,735

C#*D#*E#*F#6 Paviment panot 1,000 151,730 1,000 0,300 45,519

7 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#8 Paviment asfalt 1,000 207,510 1,000 0,300 62,253

C#*D#*E#*F#9 Paviment panot 1,000 63,650 1,000 0,300 19,095

TOTAL AMIDAMENT 1.158,660

Euro



Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 7

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

6 G2RA73JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#2 Paviment asfalt 1,000 2.124,000 1,000 0,300 637,200

C#*D#*E#*F#3 Paviment panot 1,000 952,860 1,000 0,300 285,858

4 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#5 Paviment asfalt 1,000 362,450 1,000 0,300 108,735

C#*D#*E#*F#6 Paviment panot 1,000 151,730 1,000 0,300 45,519

7 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#8 Paviment asfalt 1,000 207,510 1,000 0,300 62,253

C#*D#*E#*F#9 Paviment panot 1,000 63,650 1,000 0,300 19,095

TOTAL AMIDAMENT 1.158,660

PRESSUPOSTOBRA 01
AFERMATS I PAVIMENTSCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

1 F9715B11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i P/Santa Elena

C#*D#*E#*F#2 Bordó 1,000 17,910 0,300 0,300 1,612

C#*D#*E#*F#3 1,000 35,080 0,300 0,300 3,157

C#*D#*E#*F#4 1,000 23,710 0,300 0,300 2,134

C#*D#*E#*F#5 2,000 1,500 0,300 0,300 0,270

C#*D#*E#*F#6 Gual 60x40x20 1,000 6,300 0,700 0,300 1,323

C#*D#*E#*F#7 1,000 9,600 0,700 0,300 2,016

C#*D#*E#*F#8 1,000 8,000 0,700 0,300 1,680

C#*D#*E#*F#9 Rigola 1,000 24,310 0,300 0,300 2,188

C#*D#*E#*F#10 1,000 14,920 0,300 0,300 1,343

C#*D#*E#*F#11 2,000 32,330 0,300 0,300 5,819

C#*D#*E#*F#12 2,000 3,000 0,300 0,300 0,540

C#*D#*E#*F#13 Encintat peça de Formigó 1,000 5,690 0,300 0,300 0,512

C#*D#*E#*F#14 1,000 11,750 0,300 0,300 1,058

16 Avinguda de Catalunya entre P/Santa
Elena i C/Costa Brava

Euro

Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 8

C#*D#*E#*F#17 Bordó 1,000 23,230 0,300 0,300 2,091

C#*D#*E#*F#18 2,000 1,500 0,300 0,300 0,270

C#*D#*E#*F#19 Gual 60x40x20 1,000 7,200 0,700 0,300 1,512

C#*D#*E#*F#20 Rigola 1,000 32,330 0,300 0,300 2,910

C#*D#*E#*F#21 2,000 1,500 0,300 0,300 0,270

C#*D#*E#*F#22 Encintat peça de Formigó 1,000 5,800 0,300 0,300 0,522

24 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

C#*D#*E#*F#25 Bordó 1,000 89,220 0,300 0,300 8,030

C#*D#*E#*F#26 2,000 1,500 0,300 0,300 0,270

C#*D#*E#*F#27 Rigola 1,000 45,630 0,300 0,300 4,107

C#*D#*E#*F#28 2,000 1,500 0,300 0,300 0,270

C#*D#*E#*F#29 Encintat peça de Formigó 1,000 6,000 0,300 0,300 0,540

C#*D#*E#*F#31 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

1,000 48,340 1,000 1,000 48,340

C#*D#*E#*F#32 Bordó 2,000 1,500 0,300 0,300 0,270

C#*D#*E#*F#33 Gual 60x40x20 1,000 8,000 0,700 0,300 1,680

C#*D#*E#*F#34 Rigola 1,000 45,490 0,300 0,300 4,094

C#*D#*E#*F#35 2,000 1,500 0,300 0,300 0,270

C#*D#*E#*F#36 Encintat peça de Formigó 1,000 7,750 0,300 0,300 0,698

38 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#39 Bordó 1,000 105,740 0,300 0,300 9,517

C#*D#*E#*F#40 2,000 1,500 0,700 0,300 0,630

C#*D#*E#*F#41 Rigola 1,000 47,030 0,300 0,300 4,233

C#*D#*E#*F#42 2,000 1,500 0,300 0,300 0,270

C#*D#*E#*F#43 Encintat peça de Formigó 1,000 5,920 0,300 0,300 0,533

45 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedà i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#46 Bordó 1,000 1,100 0,300 0,300 0,099

C#*D#*E#*F#47 Rigola 1,000 44,980 0,300 0,300 4,048

C#*D#*E#*F#48 1,000 15,130 0,300 0,300 1,362

C#*D#*E#*F#49 Gual 40x40x20 1,000 4,400 0,500 0,300 0,660

51 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i C/Cerdanya

C#*D#*E#*F#52 Bordó 1,000 10,000 0,300 0,300 0,900

C#*D#*E#*F#53 Rigola 1,000 10,000 0,300 0,300 0,900

C#*D#*E#*F#54 1,000 16,860 0,300 0,300 1,517

C#*D#*E#*F#55 1,000 4,000 0,300 0,300 0,360

C#*D#*E#*F#56 Encintat peça de Formigó 1,000 4,500 0,300 0,300 0,405

C#*D#*E#*F#57 1,000 4,400 0,300 0,300 0,396

59 Avinguda de Catalunya entre
C/Cerdanya i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#60 Bordó 1,000 49,280 0,300 0,300 4,435

C#*D#*E#*F#61 1,000 38,900 0,300 0,300 3,501

C#*D#*E#*F#62 1,000 10,670 0,300 0,300 0,960

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

C#*D#*E#*F#63 Rigola 1,000 34,240 0,300 0,300 3,082

C#*D#*E#*F#64 1,000 32,330 0,300 0,300 2,910

C#*D#*E#*F#65 1,000 32,330 0,300 0,300 2,910

C#*D#*E#*F#66 1,000 82,870 0,300 0,300 7,458

C#*D#*E#*F#67 Encintat peça de Formigó 1,000 2,350 0,300 0,300 0,212

C#*D#*E#*F#68 1,000 2,350 0,300 0,300 0,212

C#*D#*E#*F#69 Gual 60x40x20 1,000 6,800 0,700 0,300 1,428

C#*D#*E#*F#70 1,000 6,000 0,700 0,300 1,260

C#*D#*E#*F#71 1,000 4,800 0,700 0,300 1,008

73 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

C#*D#*E#*F#74 Bordó 1,000 140,800 0,300 0,300 12,672

C#*D#*E#*F#75 Rigola 1,000 47,530 0,300 0,300 4,278

C#*D#*E#*F#76 1,000 30,430 0,300 0,300 2,739

C#*D#*E#*F#77 1,000 4,000 0,300 0,300 0,360

C#*D#*E#*F#78 Encintat peça de Formigó 1,000 2,350 0,300 0,300 0,212

C#*D#*E#*F#79 1,000 2,350 0,300 0,300 0,212

81 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#82 Rigola 1,000 47,400 0,300 0,300 4,266

C#*D#*E#*F#83 1,000 30,970 0,300 0,300 2,787

C#*D#*E#*F#84 1,000 4,000 0,300 0,300 0,360

C#*D#*E#*F#85 Encintat peça de Formigó 1,000 2,350 0,300 0,300 0,212

C#*D#*E#*F#86 1,000 2,350 0,300 0,300 0,212

88 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#89 Rigola 1,000 48,990 0,300 0,300 4,409

C#*D#*E#*F#90 1,000 30,220 0,300 0,300 2,720

C#*D#*E#*F#91 1,000 4,000 0,300 0,300 0,360

C#*D#*E#*F#92 Encintat peça de Formigó 1,000 2,350 0,300 0,300 0,212

C#*D#*E#*F#93 1,000 2,350 0,300 0,300 0,212

C#*D#*E#*F#94 Gual 60x40x20 1,000 6,800 0,700 0,300 1,428

96 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedà i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#97 Bordó 1,000 83,050 0,300 0,300 7,475

C#*D#*E#*F#98 Rigola 1,000 46,890 0,300 0,300 4,220

C#*D#*E#*F#99 1,000 30,120 0,300 0,300 2,711

C#*D#*E#*F#100 1,000 12,660 0,300 0,300 1,139

C#*D#*E#*F#101 1,000 5,000 0,300 0,300 0,450

103 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#104 Gual 60x40x20 1,000 4,400 0,500 0,300 0,660

C#*D#*E#*F#105 1,000 4,000 0,500 0,300 0,600

C#*D#*E#*F#106 Gual 40x40x20 1,000 4,400 0,500 0,300 0,660

C#*D#*E#*F#107 1,000 4,800 0,500 0,300 0,720

C#*D#*E#*F#108 1,000 4,000 0,500 0,300 0,600
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

C#*D#*E#*F#109 1,000 4,000 0,700 0,300 0,840

C#*D#*E#*F#110 1,000 6,400 0,700 0,300 1,344

C#*D#*E#*F#111 Bordó 1,000 111,440 0,300 0,300 10,030

C#*D#*E#*F#112 Encintat peça de Formigó 1,000 154,660 0,300 0,300 13,919

C#*D#*E#*F#113 1,000 7,930 0,300 0,300 0,714

115 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#116 Encintat peça de Formigó 1,000 123,280 0,300 0,300 11,095

C#*D#*E#*F#117 Bordó 1,000 2,600 0,300 0,300 0,234

C#*D#*E#*F#118 1,000 2,690 0,300 0,300 0,242

C#*D#*E#*F#119 Gual 60x40x20 1,000 4,800 0,500 0,300 0,720

TOTAL AMIDAMENT 251,026

m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

2 F9365G11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i P/Santa Elena

C#*D#*E#*F#2 Paviment de panot 1,000 36,740 0,100 1,000 3,674

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,080 0,100 1,000 0,208

C#*D#*E#*F#4 1,000 22,200 0,100 1,000 2,220

C#*D#*E#*F#5 1,000 14,230 0,100 1,000 1,423

C#*D#*E#*F#6 1,000 0,730 0,100 1,000 0,073

C#*D#*E#*F#7 1,000 0,760 0,100 1,000 0,076

C#*D#*E#*F#8 Paviment de panot ratllat 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#9 1,000 0,850 0,100 1,000 0,085

C#*D#*E#*F#10 1,000 1,800 0,100 1,000 0,180

C#*D#*E#*F#11 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#12 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#13 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

15 Avinguda de Catalunya entre P/Santa
Elena i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#16 Paviment de panot 1,000 177,970 0,100 1,000 17,797

C#*D#*E#*F#17 1,000 1,100 0,100 1,000 0,110

C#*D#*E#*F#18 1,000 1,000 0,100 1,000 0,100

C#*D#*E#*F#19 1,000 18,280 0,100 1,000 1,828

C#*D#*E#*F#20 Paviment de panot ratllat 1,000 1,870 0,100 1,000 0,187

C#*D#*E#*F#21 1,000 1,750 0,100 1,000 0,175

C#*D#*E#*F#22 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#23 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

25 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

C#*D#*E#*F#26 Paviment de panot 1,000 69,240 0,100 1,000 6,924

C#*D#*E#*F#27 1,000 0,980 0,100 1,000 0,098
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C#*D#*E#*F#28 1,000 0,980 0,100 1,000 0,098

C#*D#*E#*F#29 1,000 16,650 0,100 1,000 1,665

C#*D#*E#*F#30 Paviment de panot ratllat 1,000 1,550 0,100 1,000 0,155

C#*D#*E#*F#31 1,000 1,750 0,100 1,000 0,175

C#*D#*E#*F#32 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#33 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#34 2,000 1,500 0,100 1,000 0,300

36 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#37 Paviment de panot 1,000 68,160 0,100 1,000 6,816

C#*D#*E#*F#38 1,000 2,120 0,100 1,000 0,212

C#*D#*E#*F#39 1,000 1,050 0,100 1,000 0,105

C#*D#*E#*F#40 1,000 20,810 0,100 1,000 2,081

C#*D#*E#*F#41 Paviment de panot ratllat 1,000 1,700 0,100 1,000 0,170

C#*D#*E#*F#42 1,000 1,750 0,100 1,000 0,175

C#*D#*E#*F#43 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#44 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

46 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#47 Paviment de panot 1,000 72,550 0,100 1,000 7,255

C#*D#*E#*F#48 1,000 1,080 0,100 1,000 0,108

C#*D#*E#*F#49 1,000 0,980 0,100 1,000 0,098

C#*D#*E#*F#50 1,000 16,960 0,100 1,000 1,696

C#*D#*E#*F#51 Paviment de panot ratllat 1,000 1,750 0,100 1,000 0,175

C#*D#*E#*F#52 1,000 1,750 0,100 1,000 0,175

C#*D#*E#*F#53 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#54 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

56 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedà i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#57 Paviment de panot 1,000 71,900 0,100 1,000 7,190

C#*D#*E#*F#58 1,000 16,360 0,100 1,000 1,636

C#*D#*E#*F#59 Paviment de panot ratllat 1,000 1,750 0,100 1,000 0,175

C#*D#*E#*F#60 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

62 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i C/Cerdanya

C#*D#*E#*F#63 Paviment de panot 1,000 17,240 0,100 1,000 1,724

C#*D#*E#*F#64 1,000 33,880 0,100 1,000 3,388

C#*D#*E#*F#65 1,000 13,820 0,100 1,000 1,382

C#*D#*E#*F#66 1,000 14,180 0,100 1,000 1,418

C#*D#*E#*F#67 1,000 13,870 0,100 1,000 1,387

C#*D#*E#*F#68 Paviment de panot ratllat 1,000 3,000 0,100 1,000 0,300

C#*D#*E#*F#69 1,000 3,600 0,100 1,000 0,360

C#*D#*E#*F#70 1,000 3,770 0,100 1,000 0,377

C#*D#*E#*F#71 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#72 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120
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C#*D#*E#*F#73 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#74 Paviment de LLanbordes 1,000 14,920 0,100 1,000 1,492

76 Avinguda de Catalunya entre C/
Cerdanya i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#77 Paviment de panot 1,000 201,560 0,100 1,000 20,156

C#*D#*E#*F#78 1,000 10,110 0,100 1,000 1,011

C#*D#*E#*F#79 1,000 6,700 0,100 1,000 0,670

C#*D#*E#*F#80 1,000 9,950 0,100 1,000 0,995

C#*D#*E#*F#81 Paviment de panot ratllat 1,000 3,750 0,100 1,000 0,375

C#*D#*E#*F#82 1,000 3,750 0,100 1,000 0,375

C#*D#*E#*F#83 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#84 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#85 Paviment de LLanbordes 1,000 125,080 0,100 1,000 12,508

87 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

C#*D#*E#*F#88 Paviment de panot 1,000 89,150 0,100 1,000 8,915

C#*D#*E#*F#89 1,000 10,100 0,100 1,000 1,010

C#*D#*E#*F#90 1,000 6,500 0,100 1,000 0,650

C#*D#*E#*F#91 1,000 9,960 0,100 1,000 0,996

C#*D#*E#*F#92 Paviment de panot ratllat 1,000 3,750 0,100 1,000 0,375

C#*D#*E#*F#93 1,000 3,750 0,100 1,000 0,375

C#*D#*E#*F#94 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#95 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#96 Paviment de LLanbordes 1,000 45,640 0,100 1,000 4,564

98 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#99 Paviment de panot 1,000 89,090 0,100 1,000 8,909

C#*D#*E#*F#100 1,000 10,050 0,100 1,000 1,005

C#*D#*E#*F#101 1,000 7,120 0,100 1,000 0,712

C#*D#*E#*F#102 1,000 16,260 0,100 1,000 1,626

C#*D#*E#*F#103 Paviment de panot ratllat 1,000 3,750 0,100 1,000 0,375

C#*D#*E#*F#104 1,000 3,750 0,100 1,000 0,375

C#*D#*E#*F#105 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#106 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#107 Paviment de LLanbordes 1,000 45,590 0,100 1,000 4,559

109 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#110 Paviment de panot 1,000 99,470 0,100 1,000 9,947

C#*D#*E#*F#111 1,000 10,100 0,100 1,000 1,010

C#*D#*E#*F#112 1,000 5,920 0,100 1,000 0,592

C#*D#*E#*F#113 1,000 10,000 0,100 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#114 Paviment de panot ratllat 1,000 3,750 0,100 1,000 0,375

C#*D#*E#*F#115 1,000 3,750 0,100 1,000 0,375

C#*D#*E#*F#116 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#117 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120
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C#*D#*E#*F#118 Paviment de LLanbordes 1,000 45,420 0,100 1,000 4,542

120 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedá i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#121 Paviment de panot 1,000 89,490 0,100 1,000 8,949

C#*D#*E#*F#122 1,000 14,950 0,100 1,000 1,495

C#*D#*E#*F#123 Paviment de panot ratllat 1,000 3,750 0,100 1,000 0,375

C#*D#*E#*F#124 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#125 Paviment de LLanbordes 1,000 45,190 0,100 1,000 4,519

127 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#128 1,000 77,880 0,100 1,000 7,788

C#*D#*E#*F#129 1,000 120,890 0,100 1,000 12,089

C#*D#*E#*F#130 1,000 1,160 0,100 1,000 0,116

C#*D#*E#*F#131 1,000 3,220 0,100 1,000 0,322

C#*D#*E#*F#132 1,000 45,000 0,100 1,000 4,500

C#*D#*E#*F#133 1,000 22,500 0,100 1,000 2,250

C#*D#*E#*F#134 1,000 0,950 0,100 1,000 0,095

C#*D#*E#*F#135 1,000 2,750 0,100 1,000 0,275

C#*D#*E#*F#136 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#137 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#139 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

1,000 7,350 0,100 1,000 0,735

TOTAL AMIDAMENT 212,571

m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

3 F97433EA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i P/Santa Elena

C#*D#*E#*F#2 Rigola 1,000 24,310 1,000 1,000 24,310

C#*D#*E#*F#3 1,000 14,920 1,000 1,000 14,920

C#*D#*E#*F#4 2,000 32,330 1,000 1,000 64,660

C#*D#*E#*F#5 2,000 3,000 1,000 1,000 6,000

7 Avinguda de Catalunya entre P/Santa
Elena i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#8 Rigola 1,000 32,330 1,000 1,000 32,330

C#*D#*E#*F#9 2,000 1,500 1,000 1,000 3,000

11 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

C#*D#*E#*F#12 Rigola 1,000 45,630 1,000 1,000 45,630

C#*D#*E#*F#13 2,000 1,500 1,000 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#15 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

0,000 0,000

C#*D#*E#*F#16 Rigola 1,000 45,490 1,000 1,000 45,490

C#*D#*E#*F#17 2,000 1,500 1,000 1,000 3,000
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19 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#20 Rigola 1,000 47,030 1,000 1,000 47,030

C#*D#*E#*F#21 2,000 1,500 1,000 1,000 3,000

23 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedà i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#24 Rigola 1,000 44,980 1,000 1,000 44,980

C#*D#*E#*F#25 1,000 15,130 1,000 1,000 15,130

27 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i C/Cerdanya

C#*D#*E#*F#28 Rigola 1,000 10,000 1,000 1,000 10,000

C#*D#*E#*F#29 1,000 16,860 1,000 1,000 16,860

31 Avinguda de Catalunya entre
C/Cerdanya i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#32 Rigola 1,000 34,240 1,000 1,000 34,240

C#*D#*E#*F#33 1,000 32,330 1,000 1,000 32,330

C#*D#*E#*F#34 1,000 32,330 1,000 1,000 32,330

C#*D#*E#*F#35 1,000 82,870 1,000 1,000 82,870

37 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

C#*D#*E#*F#38 Rigola 1,000 47,530 1,000 1,000 47,530

C#*D#*E#*F#39 1,000 30,430 1,000 1,000 30,430

41 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#42 Rigola 1,000 47,400 1,000 1,000 47,400

C#*D#*E#*F#43 1,000 30,970 1,000 1,000 30,970

45 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#46 Rigola 1,000 48,990 1,000 1,000 48,990

C#*D#*E#*F#47 1,000 30,220 1,000 1,000 30,220

49 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedà i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#50 Rigola 1,000 46,890 1,000 1,000 46,890

C#*D#*E#*F#51 1,000 30,120 1,000 1,000 30,120

C#*D#*E#*F#52 1,000 12,660 1,000 1,000 12,660

C#*D#*E#*F#54 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 154,660 1,000 1,000 154,660

TOTAL AMIDAMENT 1.040,980

ml Col·locació de llamborda en filera de 40x20x8 de color gris, clase 1º preu alt, sobre llit de morter i base de formigó de 20
cm de gruix, col·locat al truc amb morter  de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

4 G9F1N2JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i P/Santa Elena

C#*D#*E#*F#2 Encintat peça de Formigó 1,000 11,750 1,000 1,000 11,750

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,690 1,000 1,000 5,690

5 Avinguda de Catalunya entre P/Santa
Elena i C/Costa Brava

Euro
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C#*D#*E#*F#6 Encintat peça de Formigó 1,000 5,800 1,000 1,000 5,800

8 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

C#*D#*E#*F#9 Encintat peça de Formigó 1,000 6,000 1,000 1,000 6,000

11 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#12 Encintat peça de Formigó 1,000 7,750 1,000 1,000 7,750

14 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#15 Encintat peça de Formigó 1,000 5,920 1,000 1,000 5,920

17 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i C/Cerdanya

C#*D#*E#*F#18 Encintat peça de Formigó 1,000 4,500 1,000 1,000 4,500

C#*D#*E#*F#19 1,000 4,400 1,000 1,000 4,400

21 Avinguda de Catalunya entre
C/Cerdanya i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#22 Encintat peça de Formigó 1,000 2,350 1,000 1,000 2,350

C#*D#*E#*F#23 1,000 2,350 1,000 1,000 2,350

25 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

C#*D#*E#*F#26 Encintat peça de Formigó 1,000 2,350 1,000 1,000 2,350

C#*D#*E#*F#27 1,000 2,350 1,000 1,000 2,350

29 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#30 Encintat peça de Formigó 1,000 2,350 1,000 1,000 2,350

C#*D#*E#*F#31 1,000 2,350 1,000 1,000 2,350

33 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#34 Encintat peça de Formigó 1,000 2,350 1,000 1,000 2,350

C#*D#*E#*F#35 1,000 2,350 1,000 1,000 2,350

37 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#38 1,000 7,930 1,000 1,000 7,930

40 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#41 1,000 123,280 1,000 1,000 123,280

TOTAL AMIDAMENT 201,820

m3 Paviment de formigó sense additius HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual.S'inclou la protecció dels murs dels habitatges
col·lindants i materials propers.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

5 F9G137JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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C#*D#*E#*F#1 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

1,000 71,720 0,200 1,000 14,344

C#*D#*E#*F#2 1,000 67,330 0,200 1,000 13,466

TOTAL AMIDAMENT 27,810

m3 Paviment de formigó sense additius HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual.S'inclou la protecció dels murs dels habitatges
col·lindants i materials propers.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.
Queda inclò s el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

6 F9G138JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

1,000 111,040 0,200 1,000 22,208

TOTAL AMIDAMENT 22,208

m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T3 (28x17) cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

7 F965A6DD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i P/Santa Elena

C#*D#*E#*F#2 Bordó 1,000 17,910 1,000 1,000 17,910

C#*D#*E#*F#3 1,000 35,080 1,000 1,000 35,080

C#*D#*E#*F#4 1,000 23,710 1,000 1,000 23,710

C#*D#*E#*F#5 2,000 1,500 1,000 1,000 3,000

7 Avinguda de Catalunya entre P/Santa
Elena i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#8 Bordó 1,000 23,230 1,000 1,000 23,230

C#*D#*E#*F#9 2,000 1,500 1,000 1,000 3,000

11 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

C#*D#*E#*F#12 Bordó 1,000 89,220 1,000 1,000 89,220

C#*D#*E#*F#13 2,000 1,500 1,000 1,000 3,000

15 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#16 Bordó 2,000 1,500 1,000 1,000 3,000

18 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#19 Bordó 1,000 105,740 1,000 1,000 105,740

C#*D#*E#*F#20 2,000 1,500 1,000 1,000 3,000

22 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedà i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#23 Bordó 1,000 1,100 1,000 1,000 1,100

Euro
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25 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i C/Cerdanya

C#*D#*E#*F#26 Bordó 1,000 10,000 1,000 1,000 10,000

28 Avinguda de Catalunya entre
C/Cerdanya i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#29 Bordó 1,000 49,280 1,000 1,000 49,280

C#*D#*E#*F#30 1,000 38,900 1,000 1,000 38,900

C#*D#*E#*F#31 1,000 10,670 1,000 1,000 10,670

33 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#34 Bordó 1,000 140,800 1,000 1,000 140,800

36 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#37 Bordó 1,000 83,050 1,000 1,000 83,050

39 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#40 1,000 111,440 1,000 1,000 111,440

42 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#43 1,000 2,600 1,000 1,000 2,600

C#*D#*E#*F#44 1,000 2,690 1,000 1,000 2,690

TOTAL AMIDAMENT 760,420

m2 Paviment de llambordes de color gris de 20x10x8 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

8 G9E13205

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i C/Cerdanya

1,000 14,920 1,000 1,000 14,920

C#*D#*E#*F#2 Avinguda de Catalunya entre
C/Cerdanya i C/Costa Brava

1,000 125,080 1,000 1,000 125,080

C#*D#*E#*F#3 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

1,000 45,640 1,000 1,000 45,640

C#*D#*E#*F#4 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

1,000 45,590 1,000 1,000 45,590

C#*D#*E#*F#5 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

1,000 45,420 1,000 1,000 45,420

C#*D#*E#*F#6 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedá i Camí del Mig

1,000 45,190 1,000 1,000 45,190

C#*D#*E#*F#8 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 45,000 1,000 1,000 45,000

C#*D#*E#*F#9 1,000 22,500 1,000 1,000 22,500

TOTAL AMIDAMENT 389,340

m2 Paviment de panot ratllat per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

9 G9E13206

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i P/Santa Elena

C#*D#*E#*F#2 Paviment de panot ratllat 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200
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C#*D#*E#*F#3 1,000 0,850 1,000 1,000 0,850

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,800 1,000 1,000 1,800

6 Avinguda de Catalunya entre P/Santa
Elena i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#7 Paviment de panot ratllat 1,000 1,870 1,000 1,000 1,870

C#*D#*E#*F#8 1,000 1,750 1,000 1,000 1,750

10 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

C#*D#*E#*F#11 Paviment de panot ratllat 1,000 1,550 1,000 1,000 1,550

C#*D#*E#*F#12 1,000 1,750 1,000 1,000 1,750

14 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#15 Paviment de panot ratllat 1,000 1,700 1,000 1,000 1,700

C#*D#*E#*F#16 1,000 1,750 1,000 1,000 1,750

18 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#19 Paviment de panot ratllat 1,000 1,750 1,000 1,000 1,750

C#*D#*E#*F#20 1,000 1,750 1,000 1,000 1,750

22 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedà i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#23 Paviment de panot ratllat 1,000 1,750 1,000 1,000 1,750

25 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i C/Cerdanya

C#*D#*E#*F#26 Paviment de panot ratllat 1,000 3,000 1,000 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#27 1,000 3,200 1,000 1,000 3,200

C#*D#*E#*F#28 1,000 3,770 1,000 1,000 3,770

30 Avinguda de Catalunya entre C/
Cerdanya i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#31 Paviment de panot ratllat 1,000 3,750 1,000 1,000 3,750

C#*D#*E#*F#32 1,000 3,750 1,000 1,000 3,750

34 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

C#*D#*E#*F#35 Paviment de panot ratllat 1,000 3,750 1,000 1,000 3,750

C#*D#*E#*F#36 1,000 3,750 1,000 1,000 3,750

38 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#39 Paviment de panot ratllat 1,000 3,750 1,000 1,000 3,750

C#*D#*E#*F#40 1,000 3,750 1,000 1,000 3,750

42 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#43 Paviment de panot ratllat 1,000 3,750 1,000 1,000 3,750

C#*D#*E#*F#44 1,000 3,750 1,000 1,000 3,750

46 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedà i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#47 Paviment de panot ratllat 1,000 3,750 1,000 1,000 3,750

49 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#50 Paviment de panot ratllat 1,000 0,950 1,000 1,000 0,950

Euro



Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 19

C#*D#*E#*F#51 1,000 2,750 1,000 1,000 2,750

TOTAL AMIDAMENT 66,890

m2 Paviment de panot de tacs per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

10 G9E13207

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i P/Santa Elena

C#*D#*E#*F#2 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

6 Avinguda de Catalunya entre P/Santa
Elena i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#7 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#8 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

10 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

C#*D#*E#*F#11 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#12 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

14 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#15 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#16 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

18 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#19 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#20 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

22 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedà i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#23 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

25 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i C/Cerdanya

C#*D#*E#*F#26 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#27 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#28 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

30 Avinguda de Catalunya entre C/
Cerdanya i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#31 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#32 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

34 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

C#*D#*E#*F#35 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#36 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

38 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#39 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#40 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200
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42 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#43 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#44 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

46 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedà i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#47 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

49 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#50 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#51 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

TOTAL AMIDAMENT 31,200

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

11 G9E13204

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#2 1,000 36,740 1,000 1,000 36,740

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,080 1,000 1,000 2,080

C#*D#*E#*F#4 1,000 22,200 1,000 1,000 22,200

C#*D#*E#*F#5 1,000 14,230 1,000 1,000 14,230

C#*D#*E#*F#6 1,000 177,970 1,000 1,000 177,970

C#*D#*E#*F#7 1,000 0,730 1,000 1,000 0,730

C#*D#*E#*F#8 1,000 0,760 1,000 1,000 0,760

C#*D#*E#*F#9 1,000 18,280 1,000 1,000 18,280

C#*D#*E#*F#10 1,000 1,100 1,000 1,000 1,100

C#*D#*E#*F#11 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

13 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

C#*D#*E#*F#14 1,000 69,240 1,000 1,000 69,240

C#*D#*E#*F#15 1,000 16,650 1,000 1,000 16,650

C#*D#*E#*F#16 1,000 0,980 1,000 1,000 0,980

C#*D#*E#*F#17 1,000 0,980 1,000 1,000 0,980

19 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#20 1,000 68,160 1,000 1,000 68,160

C#*D#*E#*F#21 1,000 20,810 1,000 1,000 20,810

C#*D#*E#*F#22 1,000 2,120 1,000 1,000 2,120

C#*D#*E#*F#23 1,000 1,050 1,000 1,000 1,050

25 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#26 1,000 72,550 1,000 1,000 72,550

C#*D#*E#*F#27 1,000 16,960 1,000 1,000 16,960

C#*D#*E#*F#28 1,000 1,080 1,000 1,000 1,080

C#*D#*E#*F#29 1,000 0,980 1,000 1,000 0,980

Euro
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31 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedà i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#32 1,000 71,900 1,000 1,000 71,900

C#*D#*E#*F#33 1,000 16,350 1,000 1,000 16,350

35 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i C/Cerdanya

C#*D#*E#*F#36 1,000 17,240 1,000 1,000 17,240

C#*D#*E#*F#37 1,000 33,880 1,000 1,000 33,880

C#*D#*E#*F#38 1,000 13,820 1,000 1,000 13,820

C#*D#*E#*F#39 1,000 14,180 1,000 1,000 14,180

C#*D#*E#*F#40 1,000 13,870 1,000 1,000 13,870

42 Avinguda de Catalunya entre
C/Cerdanya i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#43 1,000 201,560 1,000 1,000 201,560

C#*D#*E#*F#44 1,000 10,110 1,000 1,000 10,110

C#*D#*E#*F#45 1,000 6,700 1,000 1,000 6,700

C#*D#*E#*F#46 1,000 9,950 1,000 1,000 9,950

48 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

C#*D#*E#*F#49 1,000 89,150 1,000 1,000 89,150

C#*D#*E#*F#50 1,000 10,100 1,000 1,000 10,100

C#*D#*E#*F#51 1,000 6,500 1,000 1,000 6,500

C#*D#*E#*F#52 1,000 9,960 1,000 1,000 9,960

54 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#55 1,000 89,090 1,000 1,000 89,090

C#*D#*E#*F#56 1,000 10,050 1,000 1,000 10,050

C#*D#*E#*F#57 1,000 7,120 1,000 1,000 7,120

C#*D#*E#*F#58 1,000 16,260 1,000 1,000 16,260

60 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#61 1,000 99,470 1,000 1,000 99,470

C#*D#*E#*F#62 1,000 10,100 1,000 1,000 10,100

C#*D#*E#*F#63 1,000 5,920 1,000 1,000 5,920

C#*D#*E#*F#64 1,000 10,000 1,000 1,000 10,000

66 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedà i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#67 1,000 89,490 1,000 1,000 89,490

C#*D#*E#*F#68 1,000 14,950 1,000 1,000 14,950

C#*D#*E#*F#70 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

0,000 0,000

C#*D#*E#*F#71 1,000 77,880 1,000 1,000 77,880

C#*D#*E#*F#72 1,000 120,890 1,000 1,000 120,890

C#*D#*E#*F#73 1,000 1,160 1,000 1,000 1,160

C#*D#*E#*F#74 1,000 3,220 1,000 1,000 3,220

76 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

Euro
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C#*D#*E#*F#77 1,000 7,350 1,000 1,000 7,350

TOTAL AMIDAMENT 1.634,870

m Gual de peces de formigó, monocapa, 60x40x30 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 30cm d'alçària, i rejuntat amb morter

12 F9851610

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i P/Santa Elena

C#*D#*E#*F#2 Gual 60x40x20 1,000 6,300 1,000 1,000 6,300

C#*D#*E#*F#3 1,000 9,600 1,000 1,000 9,600

C#*D#*E#*F#4 1,000 8,000 1,000 1,000 8,000

6 Avinguda de Catalunya entre P/Santa
Elena i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#7 Gual 60x40x20 1,000 7,200 1,000 1,000 7,200

9 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#10 Gual 60x40x20 1,000 8,000 1,000 1,000 8,000

13 Avinguda de Catalunya entre
C/Cerdanya i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#14 Gual 60x40x20 1,000 6,800 1,000 1,000 6,800

C#*D#*E#*F#15 1,000 6,000 1,000 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#16 1,000 4,800 1,000 1,000 4,800

18 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#19 Gual 60x40x20 1,000 6,800 1,000 1,000 6,800

21 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedà i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#22 Gual 60x40x20 1,000 6,800 1,000 1,000 6,800

24 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#25 Gual 60x40x20 1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#26 1,000 6,400 1,000 1,000 6,400

28 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#29 1,000 4,800 1,000 1,000 4,800

TOTAL AMIDAMENT 85,500

m Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

13 F9851609

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedà i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#2 Gual 40x40x20 1,000 4,400 1,000 1,000 4,400

4 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#5 Gual 40x40x20 1,000 4,400 1,000 1,000 4,400

C#*D#*E#*F#6 1,000 4,800 1,000 1,000 4,800

Euro
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C#*D#*E#*F#7 1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#8 1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#9 1,000 6,400 1,000 1,000 6,400

TOTAL AMIDAMENT 28,000

m Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T2 de 15x25 cm, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/20/I i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

14 F966A7JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Av/Catalunya C/Cerdanya 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 Av/Catalunya C/Costa Brava 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

7 Av/Catalunya C/Penedès

C#*D#*E#*F#8 1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

10 Av/Catalunya C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#11 1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

13 Av/Catalunya C/CBerguedà

C#*D#*E#*F#14 1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#16 Av/Catalunya-Camí del Mig 2,000 5,000 1,000 1,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

15 F227T00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

1,000 895,710 1,000 1,000 895,710

C#*D#*E#*F#3 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 171,080 1,000 1,000 171,080

TOTAL AMIDAMENT 1.066,790

m3 Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM16 F921201J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

1,000 895,710 0,300 1,000 268,713

C#*D#*E#*F#3 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 171,080 0,300 1,000 51,324

TOTAL AMIDAMENT 320,037

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

17 F9J12E70

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro

Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 24

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

1,000 895,710 1,000 1,000 895,710

C#*D#*E#*F#3 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 171,080 1,000 1,000 171,080

C#*D#*E#*F#5 P/Santa Elena 1,000 6,160 1,000 1,000 6,160

C#*D#*E#*F#7 C/Costa Brava 1,000 5,260 1,000 1,000 5,260

C#*D#*E#*F#9 C/Penedès 1,000 5,710 1,000 1,000 5,710

C#*D#*E#*F#11 C/Conca de Tremp 1,000 7,090 1,000 1,000 7,090

C#*D#*E#*F#13 C/Berguedà 1,000 5,470 1,000 1,000 5,470

TOTAL AMIDAMENT 1.096,480

m2 Fresat de paviment de mescla bituminosa en un gruix de 4 cm i qualsevol amplaria, amb mitjants mecànics, incloent la
càrrega mecànica del material resultant, i la protecció de les rigoles, embornals, tapes de serveii vorades existents

18 F219FRE1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P/Santa Elena 1,000 6,160 1,000 1,000 6,160

C#*D#*E#*F#3 C/Costa Brava 1,000 5,260 1,000 1,000 5,260

C#*D#*E#*F#5 C/Penedès 1,000 5,710 1,000 1,000 5,710

C#*D#*E#*F#7 C/Conca de Tremp 1,000 7,090 1,000 1,000 7,090

C#*D#*E#*F#9 C/Berguedà 1,000 5,470 1,000 1,000 5,470

TOTAL AMIDAMENT 29,690

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m219 F9J13J40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

1,000 895,710 1,000 1,000 895,710

C#*D#*E#*F#3 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 171,080 1,000 1,000 171,080

C#*D#*E#*F#5 P/Santa Elena 1,000 6,160 1,000 1,000 6,160

C#*D#*E#*F#7 C/Costa Brava 1,000 5,260 1,000 1,000 5,260

C#*D#*E#*F#9 C/Penedès 1,000 5,710 1,000 1,000 5,710

C#*D#*E#*F#11 C/Conca de Tremp 1,000 7,090 1,000 1,000 7,090

C#*D#*E#*F#13 C/Berguedà 1,000 5,470 1,000 1,000 5,470

TOTAL AMIDAMENT 1.096,480

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

20 F9H12114

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

1,000 895,710 2,450 0,050 109,724

C#*D#*E#*F#3 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 171,080 2,450 0,050 20,957

C#*D#*E#*F#5 P/Santa Elena 1,000 6,160 2,450 0,050 0,755

C#*D#*E#*F#7 C/Costa Brava 1,000 5,260 2,450 0,050 0,644

C#*D#*E#*F#9 C/Penedès 1,000 5,710 2,450 0,050 0,699

Euro



Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 25

C#*D#*E#*F#11 C/Conca de Tremp 1,000 7,090 2,450 0,050 0,869

C#*D#*E#*F#13 C/Berguedà 1,000 5,470 2,450 0,050 0,670

TOTAL AMIDAMENT 134,318

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D-8, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

21 F9H11251

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

1,000 895,710 2,450 0,070 153,614

C#*D#*E#*F#3 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 171,080 2,450 0,070 29,340

C#*D#*E#*F#5 P/Santa Elena 1,000 6,160 2,450 0,070 1,056

C#*D#*E#*F#7 C/Costa Brava 1,000 5,260 2,450 0,070 0,902

C#*D#*E#*F#9 C/Penedès 1,000 5,710 2,450 0,070 0,979

C#*D#*E#*F#11 C/Conca de Tremp 1,000 7,090 2,450 0,070 1,216

C#*D#*E#*F#13 C/Berguedà 1,000 5,470 2,450 0,070 0,938

TOTAL AMIDAMENT 188,045

m2 Pas elevat que inclou: Fresatge de fins a 6 cm. de gruix de paviment actual, inclou càrrega i transport a abocador de
material resultant i canón de l'abocador, reg d'imprimació amb emulsió bituminosa i subministrament,estesa i compactació
de 6 cm. de gruix de mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf 35/50 D amb àrid granític i betum asfàltic convencional.

22 F9H11252

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Av/Catalunya C/Marimon

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,000 3,000 1,000 12,000

3 Av/Catalunya C/Cerdanya

C#*D#*E#*F#4 1,000 15,000 3,000 1,000 45,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 3,500 1,600 1,000 5,600

6 Av/Catalunya C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#7 1,000 15,000 3,000 1,000 45,000

C#*D#*E#*F#8 1,000 3,500 1,600 1,000 5,600

10 Av/Catalunya C/Penedès

C#*D#*E#*F#11 1,000 15,000 3,000 1,000 45,000

C#*D#*E#*F#12 1,000 3,500 1,600 1,000 5,600

14 Av/Catalunya C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#15 1,000 15,000 3,000 1,000 45,000

C#*D#*E#*F#16 1,000 3,500 1,600 1,000 5,600

18 Av/Catalunya C/CBerguedà

C#*D#*E#*F#19 1,000 15,000 3,000 1,000 45,000

C#*D#*E#*F#20 1,000 3,500 1,600 1,000 5,600

C#*D#*E#*F#22 Av/Catalunya-Camí del Mig 1,000 4,000 3,000 1,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 277,000

ut Subministrament de Koelreuteria paniculada FASTIGIATA de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l23 FR43943D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro

Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 26

C#*D#*E#*F#1 38,000 38,000

TOTAL AMIDAMENT 38,000

ut Subministrament d'escosell model ROMBO construït en dues peces de xapa corten, en forma de safata i reforçada amb
passamans, inclou el marc d'angule amb encoratges per fixar al paviment

24 FR43944D

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

PRESSUPOSTOBRA 01
INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENATCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa per instal·lacions de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

1 G222512J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 17,000 0,400 0,600 1,000 4,080

C#*D#*E#*F#2 30,750 0,400 0,600 1,000 7,380

C#*D#*E#*F#3 36,000 0,400 0,600 1,000 8,640

C#*D#*E#*F#4 31,500 0,400 0,600 1,000 7,560

C#*D#*E#*F#5 32,000 0,400 0,600 1,000 7,680

C#*D#*E#*F#6 30,000 0,400 0,600 1,000 7,200

C#*D#*E#*F#7 33,450 0,400 0,600 1,000 8,028

C#*D#*E#*F#8 30,700 0,400 0,600 1,000 7,368

C#*D#*E#*F#9 30,000 0,400 0,600 1,000 7,200

C#*D#*E#*F#10 30,650 0,400 0,600 1,000 7,356

C#*D#*E#*F#11 29,000 0,400 0,600 1,000 6,960

C#*D#*E#*F#12 32,750 0,400 0,600 1,000 7,860

C#*D#*E#*F#13 34,500 0,400 0,600 1,000 8,280

C#*D#*E#*F#14 31,500 0,400 0,600 1,000 7,560

C#*D#*E#*F#15 31,450 0,400 0,600 1,000 7,548

C#*D#*E#*F#16 33,450 0,400 0,600 1,000 8,028

C#*D#*E#*F#17 28,000 0,400 0,600 1,000 6,720

C#*D#*E#*F#18 32,750 0,400 0,600 1,000 7,860

C#*D#*E#*F#19 30,600 0,400 0,600 1,000 7,344

C#*D#*E#*F#20 30,000 0,400 0,600 1,000 7,200

C#*D#*E#*F#21 Fanals 20,000 0,600 0,600 0,600 4,320

C#*D#*E#*F#23 Carrer Conca de Tremp 29,000 0,400 0,600 1,000 6,960

C#*D#*E#*F#24 31,000 0,400 0,600 1,000 7,440

C#*D#*E#*F#25 7,000 0,400 0,600 1,000 1,680

C#*D#*E#*F#26 45,000 0,400 0,600 1,000 10,800

C#*D#*E#*F#27 Fanals 4,000 0,600 0,600 0,600 0,864

C#*D#*E#*F#29 Carrer Berguedà 40,000 0,400 0,600 1,000 9,600

C#*D#*E#*F#30 Fanals 3,000 0,600 0,600 0,600 0,648

Euro



Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 27

C#*D#*E#*F#32 A deduir 10% excavació manual -0,100 190,160 1,000 1,000 -19,016

TOTAL AMIDAMENT 171,148

m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre camió2 F22200JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10 % excavació rases 0,100 190,160 1,000 1,000 19,016

TOTAL AMIDAMENT 19,016

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

3 F227F0JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 17,000 1,000 0,600 1,000 10,200

C#*D#*E#*F#2 30,750 1,000 0,600 1,000 18,450

C#*D#*E#*F#3 36,000 1,000 0,600 1,000 21,600

C#*D#*E#*F#4 31,500 1,000 0,600 1,000 18,900

C#*D#*E#*F#5 32,000 1,000 0,600 1,000 19,200

C#*D#*E#*F#6 30,000 1,000 0,600 1,000 18,000

C#*D#*E#*F#7 33,450 1,000 0,600 1,000 20,070

C#*D#*E#*F#8 30,700 1,000 0,600 1,000 18,420

C#*D#*E#*F#9 30,000 1,000 0,600 1,000 18,000

C#*D#*E#*F#10 30,650 1,000 0,600 1,000 18,390

C#*D#*E#*F#11 29,000 1,000 0,600 1,000 17,400

C#*D#*E#*F#12 32,750 1,000 0,600 1,000 19,650

C#*D#*E#*F#13 34,500 1,000 0,600 1,000 20,700

C#*D#*E#*F#14 31,500 1,000 0,600 1,000 18,900

C#*D#*E#*F#15 31,450 1,000 0,600 1,000 18,870

C#*D#*E#*F#16 33,450 1,000 0,600 1,000 20,070

C#*D#*E#*F#17 28,000 1,000 0,600 1,000 16,800

C#*D#*E#*F#18 32,750 1,000 0,600 1,000 19,650

C#*D#*E#*F#19 30,600 1,000 0,600 1,000 18,360

C#*D#*E#*F#20 30,000 1,000 0,600 1,000 18,000

C#*D#*E#*F#22 Carrer Conca de Tremp 29,000 1,000 0,600 1,000 17,400

C#*D#*E#*F#23 31,000 1,000 0,600 1,000 18,600

C#*D#*E#*F#24 7,000 1,000 0,600 1,000 4,200

C#*D#*E#*F#25 45,000 1,000 0,600 1,000 27,000

C#*D#*E#*F#27 Carrer Berguedà 40,000 1,000 0,600 1,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 460,830

Euro

Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 28

m3 Subministrament de sauló garbellat d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

4 F2A110JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Rases

C#*D#*E#*F#2 Avinguda de Catalunya 17,000 0,400 0,200 1,000 1,360

C#*D#*E#*F#3 30,750 0,400 0,200 1,000 2,460

C#*D#*E#*F#4 36,000 0,400 0,200 1,000 2,880

C#*D#*E#*F#5 31,500 0,400 0,200 1,000 2,520

C#*D#*E#*F#6 32,000 0,400 0,200 1,000 2,560

C#*D#*E#*F#7 30,000 0,400 0,200 1,000 2,400

C#*D#*E#*F#8 33,450 0,400 0,200 1,000 2,676

C#*D#*E#*F#9 30,700 0,400 0,200 1,000 2,456

C#*D#*E#*F#10 30,000 0,400 0,200 1,000 2,400

C#*D#*E#*F#11 30,650 0,400 0,200 1,000 2,452

C#*D#*E#*F#12 29,000 0,400 0,200 1,000 2,320

C#*D#*E#*F#13 32,750 0,400 0,200 1,000 2,620

C#*D#*E#*F#14 34,500 0,400 0,200 1,000 2,760

C#*D#*E#*F#15 31,500 0,400 0,200 1,000 2,520

C#*D#*E#*F#16 31,450 0,400 0,200 1,000 2,516

C#*D#*E#*F#17 33,450 0,400 0,200 1,000 2,676

C#*D#*E#*F#18 28,000 0,400 0,200 1,000 2,240

C#*D#*E#*F#19 32,750 0,400 0,200 1,000 2,620

C#*D#*E#*F#20 30,600 0,400 0,200 1,000 2,448

C#*D#*E#*F#21 30,000 0,400 0,200 1,000 2,400

C#*D#*E#*F#23 Carrer Conca de Tremp 29,000 0,400 0,200 1,000 2,320

C#*D#*E#*F#24 31,000 0,400 0,200 1,000 2,480

C#*D#*E#*F#25 7,000 0,400 0,200 1,000 0,560

C#*D#*E#*F#26 45,000 0,400 0,200 1,000 3,600

C#*D#*E#*F#28 Carrer Berguedà 40,000 0,400 0,200 1,000 3,200

TOTAL AMIDAMENT 61,444

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del

reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

5 F228A80F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 17,000 0,400 0,400 1,000 2,720

C#*D#*E#*F#2 30,750 0,400 0,400 1,000 4,920

C#*D#*E#*F#3 36,000 0,400 0,400 1,000 5,760

C#*D#*E#*F#4 31,500 0,400 0,400 1,000 5,040

Euro



Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 29

C#*D#*E#*F#5 32,000 0,400 0,400 1,000 5,120

C#*D#*E#*F#6 30,000 0,400 0,400 1,000 4,800

C#*D#*E#*F#7 33,450 0,400 0,400 1,000 5,352

C#*D#*E#*F#8 30,700 0,400 0,400 1,000 4,912

C#*D#*E#*F#9 30,000 0,400 0,400 1,000 4,800

C#*D#*E#*F#10 30,650 0,400 0,400 1,000 4,904

C#*D#*E#*F#11 29,000 0,400 0,400 1,000 4,640

C#*D#*E#*F#12 32,750 0,400 0,400 1,000 5,240

C#*D#*E#*F#13 34,500 0,400 0,400 1,000 5,520

C#*D#*E#*F#14 31,500 0,400 0,400 1,000 5,040

C#*D#*E#*F#15 31,450 0,400 0,400 1,000 5,032

C#*D#*E#*F#16 33,450 0,400 0,400 1,000 5,352

C#*D#*E#*F#17 28,000 0,400 0,400 1,000 4,480

C#*D#*E#*F#18 32,750 0,400 0,400 1,000 5,240

C#*D#*E#*F#19 30,600 0,400 0,400 1,000 4,896

C#*D#*E#*F#20 30,000 0,400 0,400 1,000 4,800

C#*D#*E#*F#21 Fanals 20,000 0,600 0,600 0,600 4,320

C#*D#*E#*F#23 Carrer Conca de Tremp 29,000 0,400 0,400 1,000 4,640

C#*D#*E#*F#24 31,000 0,400 0,400 1,000 4,960

C#*D#*E#*F#25 7,000 0,400 0,400 1,000 1,120

C#*D#*E#*F#26 45,000 0,400 0,400 1,000 7,200

C#*D#*E#*F#27 Fanals 4,000 0,600 0,600 0,600 0,864

C#*D#*E#*F#29 Carrer Berguedà 40,000 0,400 0,400 1,000 6,400

C#*D#*E#*F#30 Fanals 3,000 0,600 0,600 0,600 0,648

TOTAL AMIDAMENT 128,720

m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

6 F2412033

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rebliment de terres 1,000 128,720 1,000 1,000 128,720

C#*D#*E#*F#2 A deduir subministrament terres
seleccionades

-1,000 61,444 1,000 1,000 -61,444

C#*D#*E#*F#3 Esponjament 25% 0,250 67,276 1,000 1,000 16,819

TOTAL AMIDAMENT 84,095

Euro
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m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

7 F2R3506A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aportació de terres seleccionades 1,000 61,444 1,000 1,000 61,444

C#*D#*E#*F#2 Esponjament 25% 0,250 61,444 1,000 1,000 15,361

TOTAL AMIDAMENT 76,805

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

8 F2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aportació de terres seleccionades 1,000 61,444 1,000 1,000 61,444

C#*D#*E#*F#2 Esponjament 25% 0,250 61,444 1,000 1,000 15,361

TOTAL AMIDAMENT 76,805

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

9 GG22TD1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 17,000 1,000 1,000 1,000 17,000

C#*D#*E#*F#2 30,750 1,000 1,000 1,000 30,750

C#*D#*E#*F#3 36,000 1,000 1,000 1,000 36,000

C#*D#*E#*F#4 31,500 1,000 1,000 1,000 31,500

C#*D#*E#*F#5 32,000 1,000 1,000 1,000 32,000

C#*D#*E#*F#6 30,000 1,000 1,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#7 33,450 1,000 1,000 1,000 33,450

C#*D#*E#*F#8 30,700 1,000 1,000 1,000 30,700

C#*D#*E#*F#9 30,000 1,000 1,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#10 30,650 1,000 1,000 1,000 30,650

C#*D#*E#*F#11 29,000 1,000 1,000 1,000 29,000

C#*D#*E#*F#12 32,750 1,000 1,000 1,000 32,750

C#*D#*E#*F#13 34,500 1,000 1,000 1,000 34,500

C#*D#*E#*F#14 31,500 1,000 1,000 1,000 31,500

C#*D#*E#*F#15 31,450 1,000 1,000 1,000 31,450

C#*D#*E#*F#16 33,450 1,000 1,000 1,000 33,450

C#*D#*E#*F#17 28,000 1,000 1,000 1,000 28,000

Euro
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C#*D#*E#*F#18 32,750 1,000 1,000 1,000 32,750

C#*D#*E#*F#19 30,600 1,000 1,000 1,000 30,600

C#*D#*E#*F#20 30,000 1,000 1,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#21 Fanals 20,000 2,000 1,000 1,000 40,000

C#*D#*E#*F#23 Carrer Conca de Tremp 29,000 1,000 1,000 1,000 29,000

C#*D#*E#*F#24 31,000 1,000 1,000 1,000 31,000

C#*D#*E#*F#25 7,000 1,000 1,000 1,000 7,000

C#*D#*E#*F#26 45,000 1,000 1,000 1,000 45,000

C#*D#*E#*F#27 Fanals 4,000 2,000 1,000 1,000 8,000

C#*D#*E#*F#29 Carrer Berguedà 40,000 1,000 1,000 1,000 40,000

C#*D#*E#*F#30 Fanals 3,000 2,000 1,000 1,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 822,050

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

10 FG31B554

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 17,000 1,000 1,000 1,000 17,000

C#*D#*E#*F#2 30,750 1,000 1,000 1,000 30,750

C#*D#*E#*F#3 36,000 1,000 1,000 1,000 36,000

C#*D#*E#*F#4 31,500 1,000 1,000 1,000 31,500

C#*D#*E#*F#5 32,000 1,000 1,000 1,000 32,000

C#*D#*E#*F#6 30,000 1,000 1,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#7 33,450 1,000 1,000 1,000 33,450

C#*D#*E#*F#8 30,700 1,000 1,000 1,000 30,700

C#*D#*E#*F#9 30,000 1,000 1,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#10 30,650 1,000 1,000 1,000 30,650

C#*D#*E#*F#11 29,000 1,000 1,000 1,000 29,000

C#*D#*E#*F#12 32,750 1,000 1,000 1,000 32,750

C#*D#*E#*F#13 34,500 1,000 1,000 1,000 34,500

C#*D#*E#*F#14 31,500 1,000 1,000 1,000 31,500

C#*D#*E#*F#15 31,450 1,000 1,000 1,000 31,450

C#*D#*E#*F#16 33,450 1,000 1,000 1,000 33,450

C#*D#*E#*F#17 28,000 1,000 1,000 1,000 28,000

C#*D#*E#*F#18 32,750 1,000 1,000 1,000 32,750

C#*D#*E#*F#19 30,600 1,000 1,000 1,000 30,600

C#*D#*E#*F#20 30,000 1,000 1,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#21 Fanals 20,000 2,500 2,000 1,000 100,000

C#*D#*E#*F#23 Carrer Conca de Tremp 29,000 1,000 1,000 1,000 29,000

C#*D#*E#*F#24 31,000 1,000 1,000 1,000 31,000

C#*D#*E#*F#25 7,000 1,000 1,000 1,000 7,000

C#*D#*E#*F#26 45,000 1,000 1,000 1,000 45,000

Euro
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C#*D#*E#*F#27 Fanals 4,000 2,500 2,000 1,000 20,000

C#*D#*E#*F#29 Carrer Berguedà 40,000 1,000 1,000 1,000 40,000

C#*D#*E#*F#30 Fanals 3,000 2,500 2,000 1,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 903,050

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment11 GG380902

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 17,000 1,000 1,000 1,000 17,000

C#*D#*E#*F#2 30,750 1,000 1,000 1,000 30,750

C#*D#*E#*F#3 36,000 1,000 1,000 1,000 36,000

C#*D#*E#*F#4 31,500 1,000 1,000 1,000 31,500

C#*D#*E#*F#5 32,000 1,000 1,000 1,000 32,000

C#*D#*E#*F#6 30,000 1,000 1,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#7 33,450 1,000 1,000 1,000 33,450

C#*D#*E#*F#8 30,700 1,000 1,000 1,000 30,700

C#*D#*E#*F#9 30,000 1,000 1,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#10 30,650 1,000 1,000 1,000 30,650

C#*D#*E#*F#11 29,000 1,000 1,000 1,000 29,000

C#*D#*E#*F#12 32,750 1,000 1,000 1,000 32,750

C#*D#*E#*F#13 34,500 1,000 1,000 1,000 34,500

C#*D#*E#*F#14 31,500 1,000 1,000 1,000 31,500

C#*D#*E#*F#15 31,450 1,000 1,000 1,000 31,450

C#*D#*E#*F#16 33,450 1,000 1,000 1,000 33,450

C#*D#*E#*F#17 28,000 1,000 1,000 1,000 28,000

C#*D#*E#*F#18 32,750 1,000 1,000 1,000 32,750

C#*D#*E#*F#19 30,600 1,000 1,000 1,000 30,600

C#*D#*E#*F#20 30,000 1,000 1,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#21 Fanals 20,000 2,500 2,000 1,000 100,000

C#*D#*E#*F#23 Carrer Conca de Tremp 29,000 1,000 1,000 1,000 29,000

C#*D#*E#*F#24 31,000 1,000 1,000 1,000 31,000

C#*D#*E#*F#25 7,000 1,000 1,000 1,000 7,000

C#*D#*E#*F#26 45,000 1,000 1,000 1,000 45,000

C#*D#*E#*F#27 Fanals 4,000 2,500 2,000 1,000 20,000

C#*D#*E#*F#29 Carrer Berguedà 40,000 1,000 1,000 1,000 40,000

C#*D#*E#*F#30 Fanals 3,000 2,500 2,000 1,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 903,050

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

12 FGD1222E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Columna de d'acer galvanitzat, model Nikolson de iluminación roura o similar, telescópica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

13 FHM11F2J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

1,000 20,000 1,000 1,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

1,000 3,000 1,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70 W, amb
reactància de doble nivell automàtica, de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport. Model
okapi de GE Lighting o similar
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.

14 FHN3354J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

1,000 20,000 1,000 1,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

1,000 3,000 1,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

pa Projecte i legalizació de la instal·lació de enllumenat públic15 FHNJJJJ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm16 G219Q105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Marimon 2,000 6,000 1,000 1,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

17 F2194XL5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Marimon 1,000 6,000 1,000 1,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

18 F2191306
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Marimon 1,000 5,000 1,000 1,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

19 F9365G11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Marimon 1,000 5,000 1,000 0,200 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

20 G9E13204

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Marimon 1,000 5,000 1,000 1,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

21 F9J12E70

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Marimon 1,000 6,000 1,000 1,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m222 F9J13J40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Marimon 1,000 6,000 1,000 1,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

23 F9H12114

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Marimon 1,000 6,000 2,450 0,050 0,735

TOTAL AMIDAMENT 0,735

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D-8, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

24 F9H11251

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Marimon 1,000 6,000 2,450 0,070 1,029

TOTAL AMIDAMENT 1,029

Euro
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u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 34x34x40 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.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

25 FDK262JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Marimon 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 2,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOSTOBRA 01
SOTERRAMENT XARXA ELÈCTRICACAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Instal·lació existent. Eliminació de residus1 SXE1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Desmuntatge de pals de fusta BT2 SXE2

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m Desmuntatge de conductor BT convertit en suport3 SXE3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 81,000 81,000

TOTAL AMIDAMENT 81,000

m Desmuntatge trenat sobre el suport4 SXE4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 88,000 88,000

TOTAL AMIDAMENT 88,000

ut Obtenir els permisos5 SXE5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Cadenat 25*5, armari i inslal·lacions BT6 SXE6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Euro
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ut Legalització7 SXE7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Noves instal·lacions d'extensió. 6700125 Caixa de derivació fusibles per RZ8 SXE8

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut 670619 Caixa general de protecció esquerra 7 400A9 SXE9

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Instal·lació caixa façana10 SXE10

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Cable AL XZ1 0,6/1 KV 1x150 mm2 AL11 SXE11

AMIDAMENT DIRECTE 313,000

m Cable AL XZ1 0,6/1 KV 1x240 mm2 AL12 SXE12

AMIDAMENT DIRECTE 939,000

ut Cata localització serveis13 SXE13

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

m2 Demolició i reposició de panots14 SXE14

AMIDAMENT DIRECTE 76,000

m2 Demolició i reposició d'asfalt de més de 8 m215 SXE15

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m Canalització tipus C16 SXE16

AMIDAMENT DIRECTE 205,000

m Estès sota tub BT de més de 50 mm217 SXE17

AMIDAMENT DIRECTE 313,000

ut Plànol AS BUILT xarxa soterrada MT/BT de menys de 15 m18 SXE18

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Suplement AS BUILT xarxa soterrada MT7BT de més de 100 m19 SXE19

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Prova de rigidesa cables BT20 SXE20

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

ut Connexió a circuit amb terminal21 SXE21

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

ut 6700034 Caixa de seccionament 400 A22 SXE22

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut 6700038 Caixa de distribució en urbanitzacions23 SXE23

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

ut Instal·lació armari/caixa encastada en nínxol24 SXE24

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

ut Pat del neutre en caixa25 SXE25

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

ut Eliminació de residus26 SXE26

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Obtenir els permisos27 SXE27

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Legalització28 SXE28

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Enginyeria/Topografia/Projecte29 SXE29

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Ajudes a la col·locació de les caixes30 SXEE1

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

pa Ajudes a la CIA31 SXEE2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOSTOBRA 01
CONSTRUCCIÓ XARXA D'AIGÜES PLUVIALS I RESIDUALSCAPÍTOL 06

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora
bivalva batilon i càrrega mecànica del material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material
ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

1 F2226263

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 D400

2 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#3 Pluvial 1,000 363,650 1,000 1,000 363,650

5 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#6 Pluvial 1,000 146,760 1,000 1,000 146,760

C#*D#*E#*F#7 Fecal 1,000 146,760 1,000 1,000 146,760

9 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#10 Pluvial 1,000 96,500 1,000 1,000 96,500

C#*D#*E#*F#11 Fecal 1,000 96,500 1,000 1,000 96,500

13 D200

14 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#15 Pluvial 16,000 5,000 0,400 0,600 19,200

17 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#18 Pluvial 7,000 5,000 0,400 0,600 8,400

C#*D#*E#*F#19 Fecal 11,000 6,000 0,400 0,600 15,840

21 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#22 Pluvial 4,000 1,000 0,400 0,600 0,960

C#*D#*E#*F#23 Fecal 6,000 6,000 0,400 0,600 8,640

C#*D#*E#*F#25 Excavació manual -10% -1,000 90,320 1,000 1,000 -90,320

TOTAL AMIDAMENT 812,890

m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre camió2 F22200JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10 % excavació rases 1,000 90,320 1,000 1,000 90,320

TOTAL AMIDAMENT 90,320

Euro
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m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material
ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

3 F222KA22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Pous

C#*D#*E#*F#2 P1 1,000 1,880 1,880

C#*D#*E#*F#3 P2 1,000 1,780 1,780

C#*D#*E#*F#4 P3 1,000 1,720 1,720

C#*D#*E#*F#5 P4 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#6 P5 1,000 1,820 1,820

C#*D#*E#*F#7 P6 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#8 P7 1,000 1,830 1,830

C#*D#*E#*F#9 P8 1,000 2,140 2,140

C#*D#*E#*F#10 P9 1,000 1,770 1,770

C#*D#*E#*F#11 P10 1,000 1,870 1,870

C#*D#*E#*F#12 P11 1,000 1,120 1,120

C#*D#*E#*F#13 P12 1,000 1,160 1,160

C#*D#*E#*F#14 P13 1,000 1,420 1,420

C#*D#*E#*F#15 P14 1,000 0,970 0,970

C#*D#*E#*F#16 P15 1,000 0,840 0,840

C#*D#*E#*F#17 P16 1,000 0,900 0,900

C#*D#*E#*F#18 P17 1,000 0,890 0,890

C#*D#*E#*F#19 P18 1,000 1,380 1,380

C#*D#*E#*F#20 R14' 1,000 0,970 0,970

C#*D#*E#*F#21 R15' 1,000 0,840 0,840

C#*D#*E#*F#22 R16' 1,000 0,900 0,900

C#*D#*E#*F#23 R17' 1,000 0,890 0,890

C#*D#*E#*F#24 R18' 1,000 1,380 1,380

TOTAL AMIDAMENT 30,870

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4 F227F0JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 D400

2 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#3 Pluvial 1,000 314,950 1,000 1,000 314,950
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5 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#6 Pluvial 1,000 77,680 1,000 1,000 77,680

C#*D#*E#*F#7 Fecal 1,000 77,680 1,000 1,000 77,680

9 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#10 Pluvial 1,000 50,430 1,000 1,000 50,430

C#*D#*E#*F#11 Fecal 1,000 50,430 1,000 1,000 50,430

13 D200

14 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#15 Pluvial 16,000 5,000 0,400 1,000 32,000

17 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#18 Pluvial 7,000 5,000 0,400 1,000 14,000

C#*D#*E#*F#19 Fecal 11,000 6,000 0,400 1,000 26,400

21 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#22 Pluvial 4,000 5,000 0,400 1,000 8,000

C#*D#*E#*F#23 Fecal 6,000 6,000 0,400 1,000 14,400

TOTAL AMIDAMENT 665,970

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del

reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

5 F228A80F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació de rases 1,000 1,000 1,000 934,080 934,080

2 D400

3 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#4 Pluvial -1,000 363,650 1,000 0,196 -71,275

C#*D#*E#*F#5 Llit de sorra -1,000 363,650 1,000 0,100 -36,365

7 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#8 Pluvial -1,000 146,760 1,000 0,196 -28,765

C#*D#*E#*F#9 Fecal -1,000 146,760 1,000 0,196 -28,765

C#*D#*E#*F#10 Llit de sorra -1,000 146,760 1,000 0,100 -14,676

C#*D#*E#*F#11 Llit de sorra -1,000 146,760 1,000 0,100 -14,676

13 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#14 Pluvial -1,000 96,500 1,000 0,196 -18,914

C#*D#*E#*F#15 Fecal -1,000 96,500 1,000 0,196 -18,914

C#*D#*E#*F#16 Llit de sorra -1,000 96,500 1,000 0,100 -9,650

C#*D#*E#*F#17 Llit de sorra -1,000 96,500 1,000 0,100 -9,650

19 D200

20 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#21 Pluvial -80,000 0,400 0,600 0,125 -2,400
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C#*D#*E#*F#22 Llit de sorra -80,000 0,400 0,600 0,100 -1,920

24 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#25 Pluvial -35,000 0,400 0,600 0,125 -1,050

C#*D#*E#*F#26 Fecal -66,000 0,400 0,600 0,125 -1,980

C#*D#*E#*F#27 Llit de sorra -35,000 0,400 0,600 0,100 -0,840

C#*D#*E#*F#28 Llit de sorra -66,000 0,400 0,600 0,100 -1,584

30 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#31 Pluvial -20,000 0,400 0,600 0,125 -0,600

C#*D#*E#*F#32 Fecal -48,000 0,400 0,600 0,125 -1,440

C#*D#*E#*F#33 Llit de sorra -20,000 0,400 0,600 0,100 -0,480

C#*D#*E#*F#34 Llit de sorra -48,000 0,400 0,600 0,100 -1,152

TOTAL AMIDAMENT 668,984

m3 Subministrament de sauló garbellat d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

6 F2A110JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 D400

2 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#3 Llit de sorra 1,000 363,650 1,000 0,100 36,365

5 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#6 Llit de sorra 1,000 146,760 1,000 0,100 14,676

C#*D#*E#*F#7 Llit de sorra 1,000 146,760 1,000 0,100 14,676

9 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#10 Llit de sorra 1,000 96,500 1,000 0,100 9,650

C#*D#*E#*F#11 Llit de sorra 1,000 96,500 1,000 0,100 9,650

13 D200

14 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#15 Llit de sorra 16,000 5,000 0,400 0,100 3,200

17 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#18 Llit de sorra 7,000 5,000 0,400 0,100 1,400

C#*D#*E#*F#19 Llit de sorra 11,000 6,000 0,400 0,100 2,640

21 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#22 Llit de sorra 4,000 5,000 0,400 0,100 0,800

C#*D#*E#*F#23 Llit de sorra 6,000 6,000 0,400 0,100 1,440

TOTAL AMIDAMENT 94,497
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m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

7 F2412033

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rebliment de terres 1,000 668,984 1,000 1,000 668,984

C#*D#*E#*F#2 A deduir subministrament terres
d'aportació

-1,000 94,497 1,000 1,000 -94,497

C#*D#*E#*F#3 Esponjament 0,250 574,487 1,000 1,000 143,622

TOTAL AMIDAMENT 718,109

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

8 F2R3506A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació total 1,000 934,080 934,080

C#*D#*E#*F#2 Rebliment de rases -1,000 668,984 -668,984

C#*D#*E#*F#3 Suministre terra seleccionada -1,000 94,497 -94,497

C#*D#*E#*F#4 Esponjament 0,250 170,599 42,650

TOTAL AMIDAMENT 213,249

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

9 F2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 213,249 213,249

TOTAL AMIDAMENT 213,249

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

10 FD7JE186

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 D200
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2 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#3 Pluvial 16,000 5,000 1,000 1,000 80,000

5 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#6 Pluvial 7,000 5,000 1,000 1,000 35,000

C#*D#*E#*F#7 Fecal 11,000 6,000 1,000 1,000 66,000

9 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#10 Pluvial 4,000 5,000 1,000 1,000 20,000

C#*D#*E#*F#11 Fecal 6,000 6,000 1,000 1,000 36,000

TOTAL AMIDAMENT 237,000

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

11 FD7JL146

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 D400

2 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#3 Pluvial 1,000 314,950 1,000 1,000 314,950

5 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#6 Pluvial 1,000 77,680 1,000 1,000 77,680

C#*D#*E#*F#7 Fecal 1,000 77,680 1,000 1,000 77,680

9 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#10 Pluvial 1,000 50,430 1,000 1,000 50,430

C#*D#*E#*F#11 Fecal 1,000 50,430 1,000 1,000 50,430

TOTAL AMIDAMENT 571,170

u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 30 cm de gruix, lleugerament armada amb una malla
electrosoldada ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer per m2 , per a pou de registre

12 GDB1U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Pous

C#*D#*E#*F#2 P1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 P2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 P3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 P4 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 P5 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 P6 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 P7 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 P8 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 P9 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 P10 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#12 P11 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#13 P12 1,000 1,000
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C#*D#*E#*F#14 P13 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#15 P14 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#16 P15 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#17 P16 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#18 P17 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#19 P18 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#20 R14' 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#21 R15' 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#22 R16' 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#23 R17' 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#24 R18' 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat,
col·locades amb morter ciment 1:6

13 GDD15094

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Pous

C#*D#*E#*F#2 P1 1,000 1,880 1,880

C#*D#*E#*F#3 P2 1,000 1,780 1,780

C#*D#*E#*F#4 P3 1,000 1,720 1,720

C#*D#*E#*F#5 P4 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#6 P5 1,000 1,820 1,820

C#*D#*E#*F#7 P6 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#8 P7 1,000 1,830 1,830

C#*D#*E#*F#9 P8 1,000 2,140 2,140

C#*D#*E#*F#10 P9 1,000 1,770 1,770

C#*D#*E#*F#11 P10 1,000 1,870 1,870

C#*D#*E#*F#12 P11 1,000 1,120 1,120

C#*D#*E#*F#13 P12 1,000 1,160 1,160

C#*D#*E#*F#14 P13 1,000 1,420 1,420

C#*D#*E#*F#15 P14 1,000 0,970 0,970

C#*D#*E#*F#16 P15 1,000 0,840 0,840

C#*D#*E#*F#17 P16 1,000 0,900 0,900

C#*D#*E#*F#18 P17 1,000 0,890 0,890

C#*D#*E#*F#19 P18 1,000 1,380 1,380

C#*D#*E#*F#20 R14' 1,000 0,970 0,970

C#*D#*E#*F#21 R15' 1,000 0,840 0,840

C#*D#*E#*F#22 R16' 1,000 0,900 0,900

C#*D#*E#*F#23 R17' 1,000 0,890 0,890

C#*D#*E#*F#24 R18' 1,000 1,380 1,380

TOTAL AMIDAMENT 30,870

Euro
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u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

14 GDDZ5DD4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 23,000 23,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i
esquerdejat per fora amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

15 GD5J534E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 D200

2 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#3 Pluvial 16,000 1,000 1,000 1,000 16,000

5 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#6 Pluvial 7,000 1,000 1,000 1,000 7,000

8 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#9 Pluvial 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x300x40 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

16 GD5ZBCC4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 D200

2 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#3 Pluvial 16,000 1,000 1,000 1,000 16,000

5 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#6 Pluvial 7,000 1,000 1,000 1,000 7,000

8 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#9 Pluvial 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

ut Connexió del tub de diàmetre 400 mmm a l'actual calaix o conducció de clavaguerem, per mitjans mecànics i ajudes
manuals. S'inclou les feines prèvies, l'obertura de cates, el tall del carrer, senyalització i reunions amb la policia, l'obertura
del forat a l'actual canonada de clavagueram, el segellat de la conducció un cop conectada amd material apropiat,
impermeable i elàstic, el reblert i compactat de terres, la formació de la base de formigó per la posterior col·locació del
paviment definitiu, i en definitiva tots els elements mecànics, manuals, materials, i de seguretats necessaris per a la
perfecte execució de la partida.

17 GD000001J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000
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m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm18 G219Q105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Camí del Mig entre Avd. de Catalunya i
C/Riereta

2,000 16,000 1,000 1,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

19 F2194XL5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Camí del Mig entre Avd. de Catalunya i
C/Riereta

1,000 27,080 6,000 1,000 162,480

TOTAL AMIDAMENT 162,480

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

20 F2R542AA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Camí del Mig entre Avd. de Catalunya i
C/Riereta

6,000 27,080 0,200 1,350 43,870

TOTAL AMIDAMENT 43,870

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

21 G2RA73JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Camí del Mig entre Avd. de Catalunya i
C/Riereta

6,000 27,080 0,200 1,350 43,870

TOTAL AMIDAMENT 43,870

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

22 F9J12E70

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Camí del Mig entre Avd. de Catalunya i
C/Riereta

1,000 27,080 6,000 1,000 162,480

TOTAL AMIDAMENT 162,480

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m223 F9J13J40

Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Camí del Mig entre Avd. de Catalunya i
C/Riereta

1,000 27,080 6,000 1,000 162,480

TOTAL AMIDAMENT 162,480

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

24 F9H12114

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Camí del Mig entre Avd. de Catalunya i
C/Riereta

6,000 27,080 2,450 0,050 19,904

TOTAL AMIDAMENT 19,904

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D-8, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

25 F9H11251

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Camí del Mig entre Avd. de Catalunya i
C/Riereta

6,000 27,080 2,450 0,070 27,865

TOTAL AMIDAMENT 27,865

PRESSUPOSTOBRA 01
INSTAL·LACIÓ AIGUA POTABLECAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa per instal·lacions de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

1 G222512J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 314,950 0,600 1,000 0,800 151,176

C#*D#*E#*F#2 Carrer Conca de Tremp 77,680 0,600 1,000 0,800 37,286

C#*D#*E#*F#3 77,680 0,600 1,000 0,800 37,286

C#*D#*E#*F#4 Carrer Berguedà 50,430 0,600 1,000 0,800 24,206

C#*D#*E#*F#5 50,430 0,600 1,000 0,800 24,206

C#*D#*E#*F#7 A deduir 10% excavació manual -1,000 274,160 1,000 0,100 -27,416

TOTAL AMIDAMENT 246,744

m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre camió2 F22200JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10% excavació manual 1,000 274,160 1,000 0,100 27,416

TOTAL AMIDAMENT 27,416

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

3 F227F0JJ

Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 1,000 314,950 0,600 1,000 188,970

C#*D#*E#*F#2 Carrer Conca de Tremp 1,000 77,680 0,600 1,000 46,608

C#*D#*E#*F#3 1,000 77,680 0,600 1,000 46,608

C#*D#*E#*F#4 Carrer Berguedà 1,000 50,430 0,600 1,000 30,258

C#*D#*E#*F#5 1,000 50,430 0,600 1,000 30,258

TOTAL AMIDAMENT 342,702

m3 Subministrament de sauló garbellat d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

4 F2A110JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 1,000 314,950 0,600 0,400 75,588

C#*D#*E#*F#2 Carrer Conca de Tremp 1,000 77,680 0,600 0,400 18,643

C#*D#*E#*F#3 1,000 77,680 0,600 0,400 18,643

C#*D#*E#*F#4 Carrer Berguedà 1,000 50,430 0,600 0,400 12,103

C#*D#*E#*F#5 1,000 50,430 0,600 0,400 12,103

TOTAL AMIDAMENT 137,080

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del

reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

5 F228A80F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 1,000 314,950 0,600 0,400 75,588

C#*D#*E#*F#2 Carrer Conca de Tremp 1,000 77,680 0,600 0,400 18,643

C#*D#*E#*F#3 1,000 77,680 0,600 0,400 18,643

C#*D#*E#*F#4 Carrer Berguedà 1,000 50,430 0,600 0,400 12,103

C#*D#*E#*F#5 1,000 50,430 0,600 0,400 12,103

TOTAL AMIDAMENT 137,080

m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

6 F2412033

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 1,000 314,950 0,600 0,400 75,588

Euro
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C#*D#*E#*F#2 Carrer Conca de Tremp 1,000 77,680 0,600 0,400 18,643

C#*D#*E#*F#3 1,000 77,680 0,600 0,400 18,643

C#*D#*E#*F#4 Carrer Berguedà 1,000 50,430 0,600 0,400 12,103

C#*D#*E#*F#5 1,000 50,430 0,600 0,400 12,103

TOTAL AMIDAMENT 137,080

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

7 F2R3506A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 1,000 314,950 0,600 0,400 75,588

C#*D#*E#*F#2 Carrer Conca de Tremp 1,000 77,680 0,600 0,400 18,643

C#*D#*E#*F#3 1,000 77,680 0,600 0,400 18,643

C#*D#*E#*F#4 Carrer Berguedà 1,000 50,430 0,600 0,400 12,103

C#*D#*E#*F#5 1,000 50,430 0,600 0,400 12,103

TOTAL AMIDAMENT 137,080

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

8 F2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 1,000 314,950 0,600 0,400 75,588

C#*D#*E#*F#2 Carrer Conca de Tremp 1,000 77,680 0,600 0,400 18,643

C#*D#*E#*F#3 1,000 77,680 0,600 0,400 18,643

C#*D#*E#*F#4 Carrer Berguedà 1,000 50,430 0,600 0,400 12,103

C#*D#*E#*F#5 1,000 50,430 0,600 0,400 12,103

TOTAL AMIDAMENT 137,080

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

9 FFB2JJJ

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

10 FFB1JJJ

AMIDAMENT DIRECTE 414,000

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

11 FFB1JJ1

AMIDAMENT DIRECTE 534,000

ut Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

12 FFB1JJ2

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

ut Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 90 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

13 FFB1JJ3

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2 i col·locat al fons de la rasa

14 FFB1JJ4

AMIDAMENT DIRECTE 19,200

ut Tapa TIPUS ´´Gas´´, per a pericó de serveis, de 135x120 mm amb la incripció d'AIGÜES15 FFB1JJ6

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

ut Tapa TIPUS ´´Pera´´, per a pericó de serveis, de 190x190 mm amb la incripció d'AIGÜES16 FFB1JJ5

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

ut Tapa TIPUS ´´Purdie´´, per a pericó de serveis, de 145x145 mm amb la incripció d'AIGÜES17 FFB1JJ13

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Connexió 1. Derivació de fosa de 80 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a
aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

18 FFB1JJ15

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Con de reducció de fosa per a passar de 100 mm de DN a 80 mm de DN, amb 2 unions embridades amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa

19 FFB1JJ7

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

20 FFB1JJ8

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

21 FFB1JJ9

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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ut Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 100
mm de DN, col·locat al fons de la rasa

22 FFB1JJ10

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior
.

23 FFB1JJ11

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

24 FFB1JJ12

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

25 FFB1JJ20

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Unió per testa de fosa amb 2 brides exemptes, 2 anelles elastomèriques d'estanquitat i 1 maniguet de reacció de 100 mm
de DN i col·locada al fons de la rasa

26 FFB1JJ21

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 100
mm de DN, col·locat al fons de la rasa

27 FFB1JJ22

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

ut Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 30x15 cm, acabada amb pintura no reflectora,
fixada al senyal

28 FFB1JJ23

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base29 FFB1JJ24

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Doble ventosa embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada

30 FFB1JJ25

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la rasa.31 FFB1JJ26

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.32 FFB1JJ27

AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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ut Connexió 2.. Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per
a aigua i contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

33 FFB1JJ28

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

34 FFB1JJ29

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la rasa.35 FFB1JJ30

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.36 FFB1JJ31

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Connexió 3. Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per
a aigua i contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

37 FFB1JJ32

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

38 FFB1JJ33

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Con de reducció de fosa per a passar de 150 mm de DN a 100 mm de DN, amb 2 unions embridades amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa

39 FFB1JJ34

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

40 FFB1JJ35

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la rasa.41 FFB1JJ36

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.42 FFB1JJ37

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

ut Maniguet de connexió de fosa de 125 mm de DN amb 1 unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

43 FFB1JJ38

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa. Connexions 4,5,6 i 744 FFB1JJ39

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

ut Connexió 8. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

45 FFB1JJ40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

46 FFB1JJ41

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

47 FFB1JJ42

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la rasa.48 FFB1JJ43

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.49 FFB1JJ44

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Connexió 9. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

50 FFB1JJ45

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

51 FFB1JJ46

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.52 FFB1JJ47

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

ut Connexió 10. Derivació de fosa de 80 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per
a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

53 FFB1JJ48

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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ut Con de reducció de fosa per a passar de 100 mm de DN a 80 mm de DN, amb 2 unions embridades amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa

54 FFB1JJ49

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

55 FFB1JJ50

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

56 FFB1JJ51

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 80 mm
de DN, col·locat al fons de la rasa

57 FFB1JJ52

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 80 mm
de DN, col·locat al fons de la rasa

58 FFB1JJ53

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la rasa.59 FFB1JJ54

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.60 FFB1JJ55

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Connexió 11. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

61 FFB1JJ56

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

62 FFB1JJ57

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

63 FFB1JJ58

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la rasa.64 FFB1JJ59

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.65 FFB1JJ60

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Connexió 12. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

66 FFB1JJ61

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

67 FFB1JJ62

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.68 FFB1JJ63

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

ut Connexió 13. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada superficialment

69 FFB1JJ64

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

70 FFB1JJ65

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 80 mm
de DN, col·locat al fons de la rasa

71 FFB1JJ66

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Derivació de fosa de 200 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

72 FFB1JJ67

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la rasa.73 FFB1JJ68

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Maniguet de connexió de fosa de 200 mm de DN amb 1 unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

74 FFB1JJ69
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

ut Connexió 14. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

75 FFB1JJ70

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

76 FFB1JJ71

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Derivació de fosa de 200 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 100 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

77 FFB1JJ72

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 200
mm de DN, col·locat al fons de la rasa

78 FFB1JJ73

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 100
mm de DN, col·locat al fons de la rasa

79 FFB1JJ74

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior

80 FFB1JJ75

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

81 FFB1JJ76

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Unió per testa de fosa amb 2 brides exemptes, 2 anelles elastomèriques d'estanquitat i 1 maniguet de reacció de 100 mm
de DN i col·locada al fons de la rasa

82 FFB1JJ77

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 30x15 cm, acabada amb pintura no reflectora,
fixada al senyal

83 FFB1JJ78

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base84 FFB1JJ79

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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ut Maniguet de connexió de fosa de 200 mm de DN amb 1 unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

85 FFB1JJ80

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.86 FFB1JJ81

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Connexió 15. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

87 FFB1JJ82

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

88 FFB1JJ83

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Derivació de fosa de 200 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 100 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

89 FFB1JJ84

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Maniguet de connexió de fosa de 200 mm de DN amb 1 unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

90 FFB1JJ85

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.91 FFB1JJ86

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Nova escomesa de 32mm (1´´) amb clau de registre. Inclou totes les peces especials (AGBAR). No inclou comptador92 FFB1JJ87

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

ut Proves de Pressió de 500m a 1000m93 FFB1JJ88

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Desinfecció de la canalització segons el RD 140/200394 FFB1JJ89

AMIDAMENT DIRECTE 534,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

95 FDKZHJB4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

96 FDK282GA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

97 FFB18455

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 boques de reg 200,000 200,000

C#*D#*E#*F#3 Degoters 515,000 515,000

TOTAL AMIDAMENT 715,000

u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat
perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

98 FJS5A764

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 38,000 38,000

TOTAL AMIDAMENT 38,000

u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó99 FJS5R101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó100 FJS5R102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre,
pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada

101 FJS1U040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre
màxim de 8 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i
comprovat

102 FJSA1081

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió
màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

103 FJSB1411

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOSTOBRA 01
INSTAL·LACIÓ XARXA DE TELECOMUNICACIONSCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora
bivalva batilon i càrrega mecànica del material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material
ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

1 F2226263

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Prisma 4 tubs

C#*D#*E#*F#2 Avinguda Catalunya 2,000 314,950 0,400 0,770 194,009

4 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#5 2,000 77,680 0,400 0,770 47,851

C#*D#*E#*F#7 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

2,000 50,430 0,400 0,770 31,065

9 Tubs de 63 mm.

C#*D#*E#*F#10 Avinguda Catalunya 2,000 14,000 0,400 0,400 4,480

C#*D#*E#*F#11 2,000 14,000 0,400 0,400 4,480

C#*D#*E#*F#13 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

2,000 7,000 0,400 0,400 2,240

C#*D#*E#*F#14 2,000 5,000 0,400 0,400 1,600

C#*D#*E#*F#16 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

2,000 5,000 0,400 0,400 1,600

C#*D#*E#*F#17 2,000 4,000 0,400 0,400 1,280

C#*D#*E#*F#19 Excavació manual -10% -1,000 288,605 1,000 0,100 -28,861

TOTAL AMIDAMENT 259,744

m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre camió2 F22200JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10 % excavació rases 1,000 288,605 1,000 0,100 28,861
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TOTAL AMIDAMENT 28,861

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

3 F227F0JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Prisma 4 tubs

C#*D#*E#*F#2 Avinguda Catalunya 2,000 314,950 0,400 1,000 251,960

4 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#5 2,000 77,680 0,400 1,000 62,144

C#*D#*E#*F#7 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

2,000 50,430 0,400 1,000 40,344

9 Tubs de 63 mm.

C#*D#*E#*F#10 Avinguda Catalunya 2,000 14,000 0,400 1,000 11,200

C#*D#*E#*F#11 2,000 14,000 0,400 1,000 11,200

C#*D#*E#*F#13 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

2,000 7,000 0,400 1,000 5,600

C#*D#*E#*F#14 2,000 5,000 0,400 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#16 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

2,000 5,000 0,400 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#17 2,000 4,000 0,400 1,000 3,200

TOTAL AMIDAMENT 393,648

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del

reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

4 F228A80F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Prisma 4 tubs

C#*D#*E#*F#2 Avinguda Catalunya 2,000 314,950 0,400 0,400 100,784

4 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#5 2,000 77,680 0,400 0,400 24,858

C#*D#*E#*F#7 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

2,000 50,430 0,400 0,400 16,138

9 Tubs de 63 mm.

C#*D#*E#*F#10 Avinguda Catalunya 2,000 14,000 0,400 0,400 4,480

C#*D#*E#*F#11 2,000 14,000 0,400 0,400 4,480

C#*D#*E#*F#13 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

2,000 7,000 0,400 0,400 2,240

C#*D#*E#*F#14 2,000 5,000 0,400 0,400 1,600

C#*D#*E#*F#16 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

2,000 5,000 0,400 0,400 1,600

C#*D#*E#*F#17 2,000 4,000 0,400 0,400 1,280

TOTAL AMIDAMENT 157,460
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m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

5 F2412033

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació de rases 1,000 259,744 1,000 1,000 259,744

C#*D#*E#*F#2 1,000 28,861 1,000 1,000 28,861

C#*D#*E#*F#3 Rebliment i piconatge -1,000 157,460 1,000 1,000 -157,460

C#*D#*E#*F#4 Esponjament 0,250 131,145 1,000 1,000 32,786

TOTAL AMIDAMENT 163,931

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

6 F2R3506A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació de rases 1,000 288,605 1,000 1,000 288,605

C#*D#*E#*F#2 Rebliment -1,000 157,460 1,000 1,000 -157,460

C#*D#*E#*F#3 Esponjament 25% 0,250 131,145 1,000 1,000 32,786

TOTAL AMIDAMENT 163,931

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

7 F2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 163,931 163,931

TOTAL AMIDAMENT 163,931

m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 33x23 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar.

8 FDG524JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Tubs de 63 mm.
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C#*D#*E#*F#2 Avinguda Catalunya 2,000 14,000 2,000 1,000 56,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 14,000 2,000 1,000 56,000

C#*D#*E#*F#5 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

2,000 7,000 2,000 1,000 28,000

C#*D#*E#*F#6 2,000 5,000 2,000 1,000 20,000

C#*D#*E#*F#8 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

2,000 5,000 2,000 1,000 20,000

C#*D#*E#*F#9 2,000 4,000 2,000 1,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 196,000

m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats, 2 de polietilè de 110 mm i 2 de 63 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 33x37 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar.

9 FDG544JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Prisma 4 tubs

C#*D#*E#*F#2 Avinguda Catalunya 2,000 314,950 1,000 1,000 629,900

4 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#5 2,000 77,680 1,000 1,000 155,360

C#*D#*E#*F#7 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

2,000 50,430 1,000 1,000 100,860

TOTAL AMIDAMENT 886,120

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 34x34x40 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.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

10 FDK262JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Prisma 4 tubs

C#*D#*E#*F#2 Avinguda Catalunya 1,000 14,000 1,000 1,000 14,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 14,000 1,000 1,000 14,000

C#*D#*E#*F#5 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 7,000 1,000 1,000 7,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 5,000 1,000 1,000 5,000

C#*D#*E#*F#8 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

1,000 5,000 1,000 1,000 5,000

C#*D#*E#*F#9 1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 49,000

Euro
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pa Renovació de la instal·lació de telecomunicacions segons criteri de companyia, tal i com mostra la documentació annexa al
projecte. S'inclou els requisits tècnics establerts per la companyia, el desmuntatge dels cablejats i postes actuals, així com
de qualsevol tipus d'element actual no susceptible d'haver-se quedar, el subministre i muntatge dels materials, les peces
especials, les tuberies de pas del cablejat, els prismes de serveis realitzats en obra, els pericons homologats establerts per
companyia, les tasques homologades per la companyia, els armaris homologats establerts per companyia, el moviment de
terres i obertura de rasa, el transport de les terres sobrants a abocar autoritzat, el canon d'abocament, el reblert i
compactació de terres, les planxes de senyalització de companyia abans del paviment, les connexions a la xarxa
preexistent, les escomeses a particulars, els projectes i seguiment per part de la companyia subministradora del servei, els
pericons de registre i control, els materials necessaris d'obra aixó com tapes homologades, i en definitiva tots els elements
materials, manuals, mecànics, projectes, legalitzacions i de seguretat necessaris per la perfecte execució, recepció i posta
en marxa de la partida.

11 XFXBJJJ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOSTOBRA 01
PINTURA I SENYALITZACIÓCAPÍTOL 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la
DF.

1 FBB11361

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda Catalunya 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Carrer Berguedà 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la
DF.

2 FBB11121

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda Catalunya 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

ut Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la
DF.

3 FBB11366

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda Catalunya 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#3 Carrer Berguedà 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

ut MV 1027 Senyal rectangular de 60x90 cm. per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la
DF.

4 FBB11261

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 Av/Catalunya 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 Parquing motos 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#5 Residents 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 Carrer sense sortida 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.

5 FBBZ1220

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Av/Catalunya 49,000 2,500 122,500

C#*D#*E#*F#3 Carrer Berguedà 3,000 2,500 7,500

TOTAL AMIDAMENT 130,000

m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, stops, illes, etc, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb maquina
d'accionament manual

6 GBA31110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Stop

C#*D#*E#*F#2 Av/Catalunya C/Marimon 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 C/Berguedà 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000

6 Cediu el Pas

C#*D#*E#*F#8 Passtge Santa Elena Av/Catalunya 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#10 C/Costa Brava Av/Catalunya 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#12 C/Conca de Tremp Av/Catalunya 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb maquina
autopropulsada

7 GBA1G110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Pintura blava

C#*D#*E#*F#2 Av/Catalunya entre C/Marimon i
C/Cerdanya

1,000 5,000 1,000 1,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 Av/Catalunya entre C/Cerdanya i
C/Costa Brava

1,000 65,000 1,000 2,000 130,000

C#*D#*E#*F#6 Av/Catalunya entre C/Costa Brava i
C/Penedès

1,000 31,000 1,000 1,000 31,000

C#*D#*E#*F#8 Av/Catalunya entre C/Penedès i
C/Conca de Tremp

1,000 30,000 1,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#10 Av/Catalunya entre C/Conca de Tremp i
C/Berguedà

1,000 23,000 1,000 1,000 23,000

C#*D#*E#*F#12 Av/Catalunya entre C/Berguedà i Camí
del Mig

1,000 3,000 1,000 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#14 C/Conca de Tremp 1,000 31,000 1,000 1,000 31,000

C#*D#*E#*F#15 1,000 15,000 1,000 1,000 15,000

17 Pintura groga

Euro
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C#*D#*E#*F#18 Av/Catalunya entre C/Marimon i
C/Cerdanya

1,000 5,000 1,000 1,000 5,000

C#*D#*E#*F#20 Av/Catalunya entre C/Cerdanya i
C/Costa Brava

1,000 18,000 1,000 2,000 36,000

C#*D#*E#*F#22 Av/Catalunya entre C/Conca de Tremp i
C/Berguedà

1,000 7,000 1,000 1,000 7,000

C#*D#*E#*F#24 C/Conca de Tremp 1,000 12,000 1,000 1,000 12,000

C#*D#*E#*F#25 1,000 9,000 1,000 1,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 337,000

m2 Pas de vianants vermell blanc amb pintura de dos components reflectora i microesferes de vidre, amb maquina
d'accionament manual

8 GBA1G111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Av/Catalunya C/Marimon

C#*D#*E#*F#2 1,000 15,000 1,000 1,000 15,000

4 Av/Catalunya C/Cerdanya

C#*D#*E#*F#5 1,000 30,000 1,000 1,000 30,000

7 Av/Catalunya C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#8 1,000 30,000 1,000 1,000 30,000

10 Av/Catalunya C/Penedès

C#*D#*E#*F#11 1,000 30,000 1,000 1,000 30,000

13 Av/Catalunya C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#14 1,000 30,000 1,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#15 1,000 15,000 1,000 1,000 15,000

17 Av/Catalunya C/CBerguedà

C#*D#*E#*F#18 1,000 30,000 1,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#20 Av/Catalunya-Camí del Mig 1,000 15,000 1,000 1,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 195,000

ut Retirada de senyal de trànsit anclada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la senyal de
trànsit al magatzem de la brigada municipal i la runa sobre camió o contenidor.
S'inclou el transport i el cànon de l'abocador.

9 FBB11362

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 26,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

ut Retirada del pal de la camera i tornar-lo a col·locar un cop acabada la pavimentació dels carrers.10 FBB11364

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Retirada de la bustia de cartes i tornar-la a col·locar un cop acabada la pavimentació dels carrers.11 FBB11365

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOSTOBRA 01

Euro

Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 66

SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut1 JJJJJ1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOSTOBRA 01
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat 1 JJJJ2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOSTOBRA 01
ALTRESCAPÍTOL 14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar pels treballs de desviament dels serveis afectats durant l'execució de les obres, totalment acabat
segons indicacions de la direcció facultativa

1 FZZZ1101

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar pels treballs de desviament de trànsit durant l'execució de les obres, totalment acabat segons
indicacions de la direcció facultativa inclosa part proporcional de senyalització provisional

2 FZZZ1102

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar pels imprevistos d'obra3 FZZZ1103

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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2. QUADRE DE PREUS NUM. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€3,93mF2191306 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

P- 1

(TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€4,62mF2192C06 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

P- 2

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

€4,52m2F2194JK5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

P- 3

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

€3,35m2F2194XL5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

P- 4

(TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

€3,34m2F219FRE1 Fresat de paviment de mescla bituminosa en un gruix de 4 cm i qualsevol amplaria, amb mitjants
mecànics, incloent la càrrega mecànica del material resultant, i la protecció de les rigoles,
embornals, tapes de serveii vorades existents

P- 5

(TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

€6,37uF21QQA01 Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 6

(SIS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

€12,22uF21QQAJ2 Retirada de fanal anclada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la
senyal de trànsit al magatzem de la brigada municipal i la runa sobre camió o contenidor, qadoptant
les mesures necessaries de protecció de la lluminària.

P- 7

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

€0,43m2F22113L2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camióP- 8
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

€5,30m3F221C472 Excavació per a formació de la caixa de 30 cm d'alçada, acabat compactat al 99 % PM en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, amb terres
deixades a la obra per a posterior rebliment.

P- 9

(CINC EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

€16,95m3F22200JJ Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre camióP- 10
(SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

€6,81m3F2226263 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora bivalva batilon i càrrega mecànica del material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i
el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

P- 11

(SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€13,21m3F222KA22 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i
el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

P- 12

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

€1,77m2F227F0JJ Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del
95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

P- 13

(UN EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

€1,35m2F227T00F Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

P- 14

(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

€10,07m3F228A80F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o

material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.

P- 15

(DEU EUROS AMB SET CENTIMS)

€1,41m3F2412033 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

P- 16

(UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

€15,53m3F2A110JJ Subministrament de sauló garbellat d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

P- 17

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)



Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€7,29m3F2R3506A Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

P- 18

(SET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

€5,20m3F2R45069 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 19

(CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)

€5,15m3F2R542AA Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

P- 20

(CINC EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

€15,10m3F2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

P- 21

(QUINZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

€24,58m3F921201J Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 22
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

€6,96m3F927101K Reblert de terres adequades, en tongades de 20 cm d'alçada, compactades al 99% PM, una a una,
0% de pendent, segons perfils., amb estesa i piconatge del material

P- 23

(SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

€80,46m3F9365G11 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

P- 24

(VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

€26,49mF965A6DD Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T3 (28x17)
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-5

P- 25

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

€42,26mF966A7JJ Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T2 de 15x25
cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

P- 26

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€82,87m3F9715B11 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

P- 27

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€14,10mF97433EA Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

P- 28

(CATORZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

€28,82mF9851609 Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

P- 29

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€35,00mF9851610 Gual de peces de formigó, monocapa, 60x40x30 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 30cm d'alçària, i rejuntat amb morter

P- 30

(TRENTA-CINC EUROS)

€86,23m3F9G137JJ Paviment de formigó sense additius HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual.S'inclou
la protecció dels murs dels habitatges col·lindants i materials propers.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus
senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície
existent.
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

P- 31

(VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

€90,00m3F9G138JJ Paviment de formigó sense additius HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual.S'inclou
la protecció dels murs dels habitatges col·lindants i materials propers.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus
senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície
existent.
Queda inclò s el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

P- 32

(NORANTA EUROS)

€79,42tF9H11251 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D-8, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

P- 33

(SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

€18,95m2F9H11252 Pas elevat que inclou: Fresatge de fins a 6 cm. de gruix de paviment actual, inclou càrrega i
transport a abocador de material resultant i canón de l'abocador, reg d'imprimació amb emulsió
bituminosa i subministrament,estesa i compactació de 6 cm. de gruix de mescla bituminosa en
calent tipus AC 16 surf 35/50 D amb àrid granític i betum asfàltic convencional.

P- 34

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

€74,28tF9H12114 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

P- 35

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
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€0,90m2F9J12E70 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5
kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

P- 36

(ZERO EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

€0,55m2F9J13J40 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1
kg/m2

P- 37

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

€89,41uFBB11121 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de
la DT, i aprovada per la DF.

P- 38

(VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

€88,22utFBB11261 MV 1027 Senyal rectangular de 60x90 cm. per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de
la DT, i aprovada per la DF.

P- 39

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

€172,70uFBB11361 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de
la DT, i aprovada per la DF.

P- 40

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€35,00utFBB11362 Retirada de senyal de trànsit anclada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de la senyal de trànsit al magatzem de la brigada municipal i la runa sobre camió o
contenidor.
S'inclou el transport i el cànon de l'abocador.

P- 41

(TRENTA-CINC EUROS)

€120,00utFBB11364 Retirada del pal de la camera i tornar-lo a col·locar un cop acabada la pavimentació dels carrers.P- 42
(CENT VINT EUROS)

€110,00utFBB11365 Retirada de la bustia de cartes i tornar-la a col·locar un cop acabada la pavimentació dels carrers.P- 43
(CENT DEU EUROS)

€95,00utFBB11366 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de
la DT, i aprovada per la DF.

P- 44

(NORANTA-CINC EUROS)

€34,89mFBBZ1220 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.

P- 45

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

€10,21mFD7JE186 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

P- 46

(DEU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

€26,91mFD7JL146 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

P- 47

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
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€7,68mFDG524JJ Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 33x23 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.

P- 48

(SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

€14,83mFDG544JJ Canalització amb quatre tubs corbables corrugats, 2 de polietilè de 110 mm i 2 de 63 mm de
diàmetre nominal,  de doble capa, i dau de recobriment de 33x37 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.

P- 49

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

€57,44uFDK262JJ Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 34x34x40 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.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 50

(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

€117,79uFDK282GA Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 51

(CENT DISSET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

€108,03uFDKZHJB4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 52

(CENT VUIT EUROS AMB TRES CENTIMS)

€32,82mFFB2JJJ Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 53

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€8,55mFFB18455 Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 54

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

€0,55mFFB1JJ1 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

P- 55

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

€190,32utFFB1JJ10 Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 100 mm de DN, col·locat al fons de la rasa

P- 56

(CENT NORANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

€556,12utFFB1JJ11 Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior
.

P- 57

(CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

€221,45utFFB1JJ12 Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de DN i col·locada al
fons de la rasa

P- 58

(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

€30,68utFFB1JJ13 Tapa TIPUS ´´Purdie´´, per a pericó de serveis, de 145x145 mm amb la incripció d'AIGÜES             P- 59
(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

€183,25utFFB1JJ15 Connexió 1. Derivació de fosa de 80 mm de DN amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm
de DN i col·locada al fons de la rasa

P- 60

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
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€78,82utFFB1JJ2 Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

P- 61

(SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€206,27utFFB1JJ20 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada

P- 62

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

€112,57utFFB1JJ21 Unió per testa de fosa amb 2 brides exemptes, 2 anelles elastomèriques d'estanquitat i 1 maniguet
de reacció de 100 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

P- 63

(CENT DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

€190,32utFFB1JJ22 Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 100 mm de DN, col·locat al fons de la rasa

P- 64

(CENT NORANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

€35,02utFFB1JJ23 Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 30x15 cm, acabada
amb pintura no reflectora, fixada al senyal

P- 65

(TRENTA-CINC EUROS AMB DOS CENTIMS)

€24,97mFFB1JJ24 Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la baseP- 66
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

€1.125,05utFFB1JJ25 Doble ventosa embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa,
preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

P- 67

(MIL  CENT VINT-I-CINC EUROS AMB CINC CENTIMS)

€72,18utFFB1JJ26 Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la rasa.P- 68
(SETANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

€89,20utFFB1JJ27 Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.P- 69
(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)

€228,37utFFB1JJ28 Connexió 2.. Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de
DN i col·locada al fons de la rasa

P- 70

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

€206,87utFFB1JJ29 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada

P- 71

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€50,26utFFB1JJ3 Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 90 mm de DN i 10 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

P- 72

(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

€72,18utFFB1JJ30 Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la rasa.P- 73
(SETANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

€89,20utFFB1JJ31 Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.P- 74
(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)

€228,37utFFB1JJ32 Connexió 3. Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de
DN i col·locada al fons de la rasa

P- 75

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
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€221,45utFFB1JJ33 Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de DN i col·locada al
fons de la rasa

P- 76

(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

€201,76utFFB1JJ34 Con de reducció de fosa per a passar de 150 mm de DN a 100 mm de DN, amb 2 unions
embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa

P- 77

(DOS-CENTS UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

€206,87utFFB1JJ35 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada

P- 78

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€72,18utFFB1JJ36 Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la rasa.P- 79
(SETANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

€89,20utFFB1JJ37 Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.P- 80
(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)

€199,56utFFB1JJ38 Maniguet de connexió de fosa de 125 mm de DN amb 1 unió embridada i l'altra de campana amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

P- 81

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

€89,20utFFB1JJ39 Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa. Connexions 4,5,6 i 7P- 82
(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)

€27,28mFFB1JJ4 Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons
la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

P- 83

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

€206,87utFFB1JJ40 Connexió 8. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 84

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€228,37utFFB1JJ41 Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN i
col·locada al fons de la rasa

P- 85

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

€141,63utFFB1JJ42 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada
superficialment

P- 86

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

€72,18utFFB1JJ43 Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la rasa.P- 87
(SETANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

€89,20utFFB1JJ44 Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.P- 88
(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)

€206,87utFFB1JJ45 Connexió 9. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 89

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
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€221,45utFFB1JJ46 Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de DN i col·locada al
fons de la rasa

P- 90

(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

€89,20utFFB1JJ47 Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.P- 91
(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)

€183,25utFFB1JJ48 Connexió 10. Derivació de fosa de 80 mm de DN amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm
de DN i col·locada al fons de la rasa

P- 92

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

€145,40utFFB1JJ49 Con de reducció de fosa per a passar de 100 mm de DN a 80 mm de DN, amb 2 unions
embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa

P- 93

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

€39,08utFFB1JJ5 Tapa TIPUS ´´Pera´´, per a pericó de serveis, de 190x190 mm amb la incripció d'AIGÜES      P- 94

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUIT CENTIMS)

€141,63utFFB1JJ50 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada
superficialment

P- 95

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

€174,65utFFB1JJ51 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada superficialment

P- 96

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

€164,97utFFB1JJ52 Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 80 mm de DN, col·locat al fons de la rasa

P- 97

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

€139,83utFFB1JJ53 Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 80 mm de DN, col·locat al fons de la rasa

P- 98

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

€72,18utFFB1JJ54 Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la rasa.P- 99
(SETANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

€89,20utFFB1JJ55 Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.P- 100
(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)

€206,87utFFB1JJ56 Connexió 11. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 101

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€228,37utFFB1JJ57 Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN i
col·locada al fons de la rasa

P- 102

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
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€141,63utFFB1JJ58 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada
superficialment

P- 103

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

€72,18utFFB1JJ59 Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la rasa.P- 104
(SETANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

€29,76utFFB1JJ6 Tapa TIPUS ´´Gas´´, per a pericó de serveis, de 135x120 mm amb la incripció d'AIGÜES             P- 105
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

€89,20utFFB1JJ60 Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.P- 106
(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)

€206,87utFFB1JJ61 Connexió 12. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 107

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€221,45utFFB1JJ62 Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de DN i col·locada al
fons de la rasa

P- 108

(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

€89,20utFFB1JJ63 Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.P- 109
(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)

€141,63utFFB1JJ64 Connexió 13. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa, muntada superficialment

P- 110

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

€531,86utFFB1JJ65 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada superficialment

P- 111

(CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

€164,97utFFB1JJ66 Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 80 mm de DN, col·locat al fons de la rasa

P- 112

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

€386,87utFFB1JJ67 Derivació de fosa de 200 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN i
col·locada al fons de la rasa

P- 113

(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€72,18utFFB1JJ68 Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la rasa.P- 114
(SETANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

€284,93utFFB1JJ69 Maniguet de connexió de fosa de 200 mm de DN amb 1 unió embridada i l'altra de campana amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

P- 115

(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€145,40utFFB1JJ7 Con de reducció de fosa per a passar de 100 mm de DN a 80 mm de DN, amb 2 unions
embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa

P- 116

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
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€206,87utFFB1JJ70 Connexió 14. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 117

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€531,86utFFB1JJ71 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada superficialment

P- 118

(CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

€393,13utFFB1JJ72 Derivació de fosa de 200 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 100 mm de DN i
col·locada al fons de la rasa

P- 119

(TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

€324,18utFFB1JJ73 Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 200 mm de DN, col·locat al fons de la rasa

P- 120

(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

€190,32utFFB1JJ74 Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 100 mm de DN, col·locat al fons de la rasa

P- 121

(CENT NORANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

€556,12utFFB1JJ75 Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

P- 122

(CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

€221,45utFFB1JJ76 Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de DN i col·locada al
fons de la rasa

P- 123

(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

€112,57utFFB1JJ77 Unió per testa de fosa amb 2 brides exemptes, 2 anelles elastomèriques d'estanquitat i 1 maniguet
de reacció de 100 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

P- 124

(CENT DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

€35,02utFFB1JJ78 Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 30x15 cm, acabada
amb pintura no reflectora, fixada al senyal

P- 125

(TRENTA-CINC EUROS AMB DOS CENTIMS)

€24,97mFFB1JJ79 Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la baseP- 126
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

€141,63utFFB1JJ8 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada
superficialment

P- 127

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

€284,93utFFB1JJ80 Maniguet de connexió de fosa de 200 mm de DN amb 1 unió embridada i l'altra de campana amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

P- 128

(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€89,20utFFB1JJ81 Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.P- 129
(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)

Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 12

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€206,87utFFB1JJ82 Connexió 15. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 130

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€531,86utFFB1JJ83 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada superficialment

P- 131

(CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

€393,13utFFB1JJ84 Derivació de fosa de 200 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 100 mm de DN i
col·locada al fons de la rasa

P- 132

(TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

€284,93utFFB1JJ85 Maniguet de connexió de fosa de 200 mm de DN amb 1 unió embridada i l'altra de campana amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

P- 133

(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€89,20utFFB1JJ86 Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.P- 134
(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)

€673,52utFFB1JJ87 Nova escomesa de 32mm (1´´) amb clau de registre. Inclou totes les peces especials (AGBAR). No
inclou comptador

P- 135

(SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

€743,66utFFB1JJ88 Proves de Pressió de 500m a 1000mP- 136
(SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

€4,41mFFB1JJ89 Desinfecció de la canalització segons el RD 140/2003P- 137
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

€174,65utFFB1JJ9 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada superficialment

P- 138

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

€44,44mFFB1JJJ Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 139

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

€5,64mFG31B554 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

P- 140

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

€25,06uFGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

P- 141

(VINT-I-CINC EUROS AMB SIS CENTIMS)
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€238,62uFHM11F2J Columna de d'acer galvanitzat, model Nikolson de iluminación roura o similar, telescópica, de 4 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

P- 142

(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

€600,00paFHNJJJJ Projecte i legalizació de la instal·lació de enllumenat públicP- 143
(SIS-CENTS EUROS)

€227,81uFHN3354J Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 70 W, amb reactància de doble nivell automàtica, de preu superior, tancada, amb
allotjament per a equip i acoblada al suport. Model okapi de GE Lighting o similar
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.

P- 144

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

€183,88uFJS1U040 Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona
de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb
pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

P- 145

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

€12,13uFJS5A764 Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de
100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm,
amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

P- 146

(DOTZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

€8,54uFJS5R101 Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre,
intal·lada en pericó

P- 147

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

€8,56uFJS5R102 Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre,
intal·lada en pericó

P- 148

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

€186,57uFJSA1081 Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador,
preu mitjà, per a un nombre màxim de 8 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells
de control, als elements gobernats, programat i comprovat

P- 149

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

€107,39uFJSB1411 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9
V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs

P- 150

(CENT SET EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

€255,89utFR43943D Subministrament de Koelreuteria paniculada FASTIGIATA de perímetre de 30 a 35 cm, en
contenidor de més de 80 l

P- 151

(DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

€123,00utFR43944D Subministrament d'escosell model ROMBO construït en dues peces de xapa corten, en forma de
safata i reforçada amb passamans, inclou el marc d'angule amb encoratges per fixar al paviment

P- 152

(CENT VINT-I-TRES EUROS)

€2.500,00paFZZZ1101 Partida alçada a justificar pels treballs de desviament dels serveis afectats durant l'execució de les
obres, totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa

P- 153

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

€1.000,00paFZZZ1102 Partida alçada a justificar pels treballs de desviament de trànsit durant l'execució de les obres,
totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa inclosa part proporcional de
senyalització provisional

P- 154

(MIL EUROS)

€3.000,00paFZZZ1103 Partida alçada a justificar pels imprevistos d'obraP- 155
(TRES MIL EUROS)
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€6,04mG219Q105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cmP- 156
(SIS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

€32,43utG21F0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs calcinal, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 157

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

€210,00utG21F0003 Tala de soc d'arbre impossible d'arrencar per medis mecànics, per l'existencia de serveis o
afectacions de murs colindants

P- 158

(DOS-CENTS DEU EUROS)

€5,48m3G222512J Excavació de rasa per instal·lacions de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

P- 159

(CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

€9,25m3G2RA73JJ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

P- 160

(NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

€20,54m2G9E13204 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

P- 161

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

€35,60m2G9E13205 Paviment de llambordes de color gris de 20x10x8 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

P- 162

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

€28,00m2G9E13206 Paviment de panot ratllat per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

P- 163

(VINT-I-VUIT EUROS)

€28,00m2G9E13207 Paviment de panot de tacs per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

P- 164

(VINT-I-VUIT EUROS)

€10,28mlG9F1N2JJ Col·locació de llamborda en filera de 40x20x8 de color gris, clase 1º preu alt, sobre llit de morter i
base de formigó de 20 cm de gruix, col·locat al truc amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l.

P- 165

(DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

€1,33mGBA1G110 Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb maquina autopropulsada

P- 166

(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

€32,90m2GBA1G111 Pas de vianants vermell blanc amb pintura de dos components reflectora i microesferes de vidre,
amb maquina d'accionament manual

P- 167

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

€6,81m2GBA31110 Pintat sobre paviment de faixes superficials, stops, illes, etc, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb maquina d'accionament manual

P- 168

(SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
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€186,53utGD000001J Connexió del tub de diàmetre 400 mmm a l'actual calaix o conducció de clavaguerem, per mitjans
mecànics i ajudes manuals. S'inclou les feines prèvies, l'obertura de cates, el tall del carrer,
senyalització i reunions amb la policia, l'obertura del forat a l'actual canonada de clavagueram, el
segellat de la conducció un cop conectada amd material apropiat, impermeable i elàstic, el reblert i
compactat de terres, la formació de la base de formigó per la posterior col·locació del paviment
definitiu, i en definitiva tots els elements mecànics, manuals, materials, i de seguretats necessaris
per a la perfecte execució de la partida.

P- 169

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

€138,36uGD5J534E Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 170

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

€82,31uGD5ZBCC4 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x300x40 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 171

(VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

€14,87uGDB1U010 Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 30 cm de gruix, lleugerament armada amb
una malla electrosoldada ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer per
m2 , per a pou de registre

P- 172

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€95,79mGDD15094 Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6

P- 173

(NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

€101,65uGDDZ5DD4 Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 174

(CENT UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

€1,95mGG22TD1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 175

(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

€6,20mGG380902 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialmentP- 176
(SIS EUROS AMB VINT CENTIMS)

€2.492,31PAJJJJ2 Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat P- 177
(DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

€5.774,72PAJJJJJ1 Partida alçada a justificar per la Seguretat i SalutP- 178
(CINC MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

€0,90m2M219UF42 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els
encaixos laterlas i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i
talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja
de la superficie fresada

P- 179

(ZERO EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

€211,38utSXE1 Instal·lació existent. Eliminació de residusP- 180
(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

€58,30utSXE10 Instal·lació caixa façanaP- 181
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

€1,97mSXE11 Cable AL XZ1 0,6/1 KV 1x150 mm2 ALP- 182
(UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

€3,04mSXE12 Cable AL XZ1 0,6/1 KV 1x240 mm2 ALP- 183
(TRES EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
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€227,97utSXE13 Cata localització serveisP- 184
(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

€133,21m2SXE14 Demolició i reposició de panotsP- 185
(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

€181,52m2SXE15 Demolició i reposició d'asfalt de més de 8 m2P- 186
(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

€106,76mSXE16 Canalització tipus CP- 187
(CENT SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

€9,24mSXE17 Estès sota tub BT de més de 50 mm2P- 188
(NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

€246,12utSXE18 Plànol AS BUILT xarxa soterrada MT/BT de menys de 15 mP- 189
(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

€123,07utSXE19 Suplement AS BUILT xarxa soterrada MT7BT de més de 100 mP- 190
(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SET CENTIMS)

€107,64utSXE2 Desmuntatge de pals de fusta BTP- 191
(CENT SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

€196,90utSXE20 Prova de rigidesa cables BTP- 192
(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

€67,69utSXE21 Connexió a circuit amb terminalP- 193
(SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

€152,01utSXE22 6700034 Caixa de seccionament 400 AP- 194
(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB UN CENTIMS)

€194,60utSXE23 6700038 Caixa de distribució en urbanitzacionsP- 195
(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

€223,66utSXE24 Instal·lació armari/caixa encastada en nínxolP- 196
(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

€104,29utSXE25 Pat del neutre en caixaP- 197
(CENT QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

€211,38utSXE26 Eliminació de residusP- 198
(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

€528,43utSXE27 Obtenir els permisosP- 199
(CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

€10,00utSXE28 LegalitzacióP- 200
(DEU EUROS)

€1.500,00utSXE29 Enginyeria/Topografia/ProjecteP- 201
(MIL CINC-CENTS EUROS)

€3,47mSXE3 Desmuntatge de conductor BT convertit en suportP- 202
(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

€2,60mSXE4 Desmuntatge trenat sobre el suportP- 203
(DOS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

€528,43utSXE5 Obtenir els permisosP- 204
(CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
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€41,09utSXE6 Cadenat 25*5, armari i inslal·lacions BTP- 205
(QUARANTA-UN EUROS AMB NOU CENTIMS)

€300,00utSXE7 LegalitzacióP- 206
(TRES-CENTS EUROS)

€242,74utSXE8 Noves instal·lacions d'extensió. 6700125 Caixa de derivació fusibles per RZP- 207
(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

€96,13utSXE9 670619 Caixa general de protecció esquerra 7 400AP- 208
(NORANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

€230,00utSXEE1 Ajudes a la col·locació de les caixesP- 209
(DOS-CENTS TRENTA EUROS)

€2.500,00paSXEE2 Ajudes a la CIAP- 210
(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

€14.500,00paXFXBJJJ Renovació de la instal·lació de telecomunicacions segons criteri de companyia, tal i com mostra la
documentació annexa al projecte. S'inclou els requisits tècnics establerts per la companyia, el
desmuntatge dels cablejats i postes actuals, així com de qualsevol tipus d'element actual no
susceptible d'haver-se quedar, el subministre i muntatge dels materials, les peces especials, les
tuberies de pas del cablejat, els prismes de serveis realitzats en obra, els pericons homologats
establerts per companyia, les tasques homologades per la companyia, els armaris homologats
establerts per companyia, el moviment de terres i obertura de rasa, el transport de les terres
sobrants a abocar autoritzat, el canon d'abocament, el reblert i compactació de terres, les planxes
de senyalització de companyia abans del paviment, les connexions a la xarxa preexistent, les
escomeses a particulars, els projectes i seguiment per part de la companyia subministradora del
servei, els pericons de registre i control, els materials necessaris d'obra aixó com tapes
homologades, i en definitiva tots els elements materials, manuals, mecànics, projectes,
legalitzacions i de seguretat necessaris per la perfecte execució, recepció i posta en marxa de la
partida.

P- 211

(CATORZE MIL CINC-CENTS EUROS)

Premià de Dalt, Setembre de 2022

L´Alcalde-President                        L´autor del Projecte

Josep Triadó i Bergés                      Serveis Tècnics municipals
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mF2191306 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.

P- 1  €3,93

Altres conceptes 3,93 €

mF2192C06 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.

P- 2  €4,62

Altres conceptes 4,62 €

m2F2194JK5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT.

P- 3  €4,52

Altres conceptes 4,52 €

m2F2194XL5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT.

P- 4  €3,35

Altres conceptes 3,35 €

m2F219FRE1 Fresat de paviment de mescla bituminosa en un gruix de 4 cm i qualsevol
amplaria, amb mitjants mecànics, incloent la càrrega mecànica del material
resultant, i la protecció de les rigoles, embornals, tapes de serveii vorades
existents

P- 5  €3,34

Altres conceptes 3,34 €

uF21QQA01 Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 6  €6,37

Altres conceptes 6,37 €

uF21QQAJ2 Retirada de fanal anclada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de la senyal de trànsit al magatzem de la brigada
municipal i la runa sobre camió o contenidor, qadoptant les mesures
necessaries de protecció de la lluminària.

P- 7  €12,22

Altres conceptes 12,22 €

m2F22113L2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega
mecànica sobre camió

P- 8  €0,43

Sense descomposició 0,43 €

m3F221C472 Excavació per a formació de la caixa de 30 cm d'alçada, acabat compactat al
99 % PM en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió, amb terres deixades a la obra per a posterior
rebliment.

P- 9  €5,30

Sense descomposició 5,30 €

m3F22200JJ Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre camióP- 10  €16,95

Altres conceptes 16,95 €
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m3F2226263 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora bivalva batilon i càrrega mecànica
del material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb
les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de
la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

P- 11  €6,81

Altres conceptes 6,81 €

m3F222KA22 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb
les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de
la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

P- 12  €13,21

Altres conceptes 13,21 €

m2F227F0JJ Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m d'amplària,
amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 13  €1,77

Altres conceptes 1,77 €

m2F227T00F Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 14  €1,35

Altres conceptes 1,35 €

m3F228A80F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de

graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i
no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

P- 15  €10,07

Altres conceptes 10,07 €
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m3F2412033 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a
2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra
d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat,
amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

P- 16  €1,41

Altres conceptes 1,41 €

m3F2A110JJ Subministrament de sauló garbellat d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat,
amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

P- 17  €15,53

B0322000 Sauló garbellat €15,53000
Altres conceptes 0,00 €

m3F2R3506A Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra
d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat,
amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

P- 18  €7,29

Altres conceptes 7,29 €

m3F2R45069 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km

P- 19  €5,20

Sense descomposició 5,20 €

m3F2R542AA Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra
d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

P- 20  €5,15

Altres conceptes 5,15 €
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m3F2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessàri a per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord
amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

P- 21  €15,10

B2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€15,10000

Altres conceptes 0,00 €

m3F921201J Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 22  €24,58

B0111000 Aigua €0,06250
B0372000 Tot-u artificial €17,89400

Altres conceptes 6,62 €

m3F927101K Reblert de terres adequades, en tongades de 20 cm d'alçada, compactades al
99% PM, una a una, 0% de pendent, segons perfils., amb estesa i piconatge
del material

P- 23  €6,96

Sense descomposició 6,96 €

m3F9365G11 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

P- 24  €80,46

B064300C 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

€75,00000

Altres conceptes 5,46 €

mF965A6DD Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada T3 (28x17) cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
M-5

P- 25  €26,49

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€6,07407

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€0,06401

B965A6D0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

€6,95100

Altres conceptes 13,40 €

mF966A7JJ Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada T2 de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i de
25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter elaborat a l'obra amb formigonera
165 l.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

P- 26  €42,26

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

€4,05719

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€0,06401

B966A7D0 Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

€24,50700

Altres conceptes 13,63 €
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m3F9715B11 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual, acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

P- 27  €82,87

B064100C Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€68,83800

Altres conceptes 14,03 €

mF97433EA Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de
30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
blanc.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

P- 28  €14,10

B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs €0,26066
B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
€0,62956

B97423E1 Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles €5,69943
Altres conceptes 7,51 €

mF9851609 Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre base de
formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20
a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

P- 29  €28,82

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

€5,26829

B0710150 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

B9851600 Peça de formigó per a guals, monocapa, de 25x28 cm €8,40000
Altres conceptes 15,08 €

mF9851610 Gual de peces de formigó, monocapa, 60x40x30 cm, col·locat sobre base de
formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20
a 30cm d'alçària, i rejuntat amb morter

P- 30  €35,00

Sense descomposició 35,00 €

m3F9G137JJ Paviment de formigó sense additius HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i acabat ratllat manual.S'inclou la protecció dels murs dels
habitatges col·lindants i materials propers.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les
seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores,
sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les
tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de
dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de
preparació de la superfície existent.
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que
sigui necessari.

P- 31  €86,23

B064300C 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

€78,75000

B7711H00 Vel de polietilè de gruix 150 μm i de pes 144 g/m2 €0,05400
Altres conceptes 7,43 €

Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

m3F9G138JJ Paviment de formigó sense additius HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i acabat ratllat manual.S'inclou la protecció dels murs dels
habitatges col·lindants i materials propers.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les
seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores,
sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les
tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de
dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de
preparació de la superfície existent.
Queda inclò s el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que
sigui necessari.

P- 32  €90,00

B06430JJ Formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm,amb 200 kg/m3 i de color

€84,00000

B7711H00 Vel de polietilè de gruix 150 μm i de pes 144 g/m2 €0,05400
Altres conceptes 5,95 €

tF9H11251 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70
D-8, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

P- 33  €79,42

B9H11251 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D-8, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític

€65,00000

Altres conceptes 14,42 €

m2F9H11252 Pas elevat que inclou: Fresatge de fins a 6 cm. de gruix de paviment actual,
inclou càrrega i transport a abocador de material resultant i canón de
l'abocador, reg d'imprimació amb emulsió bituminosa i
subministrament,estesa i compactació de 6 cm. de gruix de mescla
bituminosa en calent tipus AC 16 surf 35/50 D amb àrid granític i betum
asfàltic convencional.

P- 34  €18,95

Sense descomposició 18,95 €

tF9H12114 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin 50/70 S,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

P- 35  €74,28

B9H12110 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

€60,00000

Altres conceptes 14,28 €

m2F9J12E70 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI),
amb dotació 1,5 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar
obertura al trànsit.

P- 36  €0,90

B0552460 Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg
d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

€0,70500

Altres conceptes 0,20 €

m2F9J13J40 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

P- 37  €0,55

B0552100 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)

€0,41000
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Altres conceptes 0,14 €

uFBB11121 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons
les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

P- 38  €89,41

BBM11202 Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat €76,21000
Altres conceptes 13,20 €

utFBB11261 MV 1027 Senyal rectangular de 60x90 cm. per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons
les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

P- 39  €88,22

Sense descomposició 88,22 €

uFBB11361 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons
les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

P- 40  €172,70

BBM13702 Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

€159,50000

Altres conceptes 13,20 €

utFBB11362 Retirada de senyal de trànsit anclada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de la senyal de trànsit al magatzem de la brigada
municipal i la runa sobre camió o contenidor.
S'inclou el transport i el cànon de l'abocador.

P- 41  €35,00

Sense descomposició 35,00 €

utFBB11364 Retirada del pal de la camera i tornar-lo a col·locar un cop acabada la
pavimentació dels carrers.

P- 42  €120,00

Sense descomposició 120,00 €

utFBB11365 Retirada de la bustia de cartes i tornar-la a col·locar un cop acabada la
pavimentació dels carrers.

P- 43  €110,00

Sense descomposició 110,00 €

utFBB11366 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons
les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

P- 44  €95,00

Sense descomposició 95,00 €

mFBBZ1220 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra
formigonat.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb les
especificacions de la DT.

P- 45  €34,89

BBMZ1C20 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical €29,86000
Altres conceptes 5,03 €

mFD7JE186 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa

P- 46  €10,21

BD7JE180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200
mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

€5,07960

Altres conceptes 5,13 €
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mFD7JL146 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa

P- 47  €26,91

BD7JL140 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400
mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

€16,65660

Altres conceptes 10,25 €

mFDG524JJ Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 33x23 cm amb
formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.

P- 48  €7,68

B064300C 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

€4,95000

BG22TD10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

€2,31000

Altres conceptes 0,42 €

mFDG544JJ Canalització amb quatre tubs corbables corrugats, 2 de polietilè de 110 mm i
2 de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
33x37 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.

P- 49  €14,83

B064300C 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

€7,42500

BG22TD10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

€2,31000

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

€4,59900

Altres conceptes 0,50 €

uFDK262JJ Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 34x34x40 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.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 50  €57,44

B064500B 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

€2,87016

BDK214JJ Pericó registrable prefabricat de 30x30x60 cm de dimensions interiors amb
parts de formigó de 8 cm dre gruix

€33,75000

Altres conceptes 20,82 €

uFDK282GA Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció
en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

P- 51  €117,79

B0111000 Aigua €0,00250
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,43386

B0F1K2A1 Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

€14,50050

Altres conceptes 102,85 €
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uFDKZHJB4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

P- 52  €108,03

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

€0,17654

BDKZHJB0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

€91,96000

Altres conceptes 15,89 €

mFFB2JJJ Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 53  €32,82

Sense descomposició 32,82 €

mFFB18455 Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de
la rasa

P- 54  €8,55

BFB18400 Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

€0,99960

BFWB1805 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

€3,19200

BFYB1805 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

€0,06000

Altres conceptes 4,30 €

mFFB1JJ1 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de
la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

P- 55  €0,55

Sense descomposició 0,55 €

utFFB1JJ10 Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per
a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 100 mm de DN, col·locat al fons de la
rasa

P- 56  €190,32

Sense descomposició 190,32 €

utFFB1JJ11 Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior
.

P- 57  €556,12

Sense descomposició 556,12 €

utFFB1JJ12 Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°
de 100 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

P- 58  €221,45

Sense descomposició 221,45 €

utFFB1JJ13 Tapa TIPUS ´´Purdie´´, per a pericó de serveis, de 145x145 mm amb la
incripció d'AIGÜES

P- 59  €30,68

Sense descomposició 30,68 €

utFFB1JJ15 Connexió 1. Derivació de fosa de 80 mm de DN amb dues unions de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN i col·locada al fons de la
rasa

P- 60  €183,25

Sense descomposició 183,25 €

utFFB1JJ2 Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm de DN i 10
bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i
col·locat al fons de la rasa

P- 61  €78,82

Sense descomposició 78,82 €
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utFFB1JJ20 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada

P- 62  €206,27

Sense descomposició 206,27 €

utFFB1JJ21 Unió per testa de fosa amb 2 brides exemptes, 2 anelles elastomèriques
d'estanquitat i 1 maniguet de reacció de 100 mm de DN i col·locada al fons de
la rasa

P- 63  €112,57

Sense descomposició 112,57 €

utFFB1JJ22 Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per
a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 100 mm de DN, col·locat al fons de la
rasa

P- 64  €190,32

Sense descomposició 190,32 €

utFFB1JJ23 Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
30x15 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada al senyal

P- 65  €35,02

Sense descomposició 35,02 €

mFFB1JJ24 Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de
trànsit, fixat a la base

P- 66  €24,97

Sense descomposició 24,97 €

utFFB1JJ25 Doble ventosa embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de pressió
de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

P- 67  €1.125,05

Sense descomposició 1.125,05 €

utFFB1JJ26 Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la rasa.P- 68  €72,18

Sense descomposició 72,18 €

utFFB1JJ27 Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.P- 69  €89,20

Sense descomposició 89,20 €

utFFB1JJ28 Connexió 2.. Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida de
tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

P- 70  €228,37

Sense descomposició 228,37 €

utFFB1JJ29 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada

P- 71  €206,87

Sense descomposició 206,87 €

utFFB1JJ3 Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 90 mm de DN i 10
bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i
col·locat al fons de la rasa

P- 72  €50,26

Sense descomposició 50,26 €

utFFB1JJ30 Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la rasa.P- 73  €72,18

Sense descomposició 72,18 €

utFFB1JJ31 Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.P- 74  €89,20
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Sense descomposició 89,20 €

utFFB1JJ32 Connexió 3. Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida de
tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

P- 75  €228,37

Sense descomposició 228,37 €

utFFB1JJ33 Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°
de 100 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

P- 76  €221,45

Sense descomposició 221,45 €

utFFB1JJ34 Con de reducció de fosa per a passar de 150 mm de DN a 100 mm de DN,
amb 2 unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
col·locada al fons de la rasa

P- 77  €201,76

Sense descomposició 201,76 €

utFFB1JJ35 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada

P- 78  €206,87

Sense descomposició 206,87 €

utFFB1JJ36 Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la rasa.P- 79  €72,18

Sense descomposició 72,18 €

utFFB1JJ37 Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.P- 80  €89,20

Sense descomposició 89,20 €

utFFB1JJ38 Maniguet de connexió de fosa de 125 mm de DN amb 1 unió embridada i
l'altra de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

P- 81  €199,56

Sense descomposició 199,56 €

utFFB1JJ39 Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.
Connexions 4,5,6 i 7

P- 82  €89,20

Sense descomposició 89,20 €

mFFB1JJ4 Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió
nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la
rasa

P- 83  €27,28

Sense descomposició 27,28 €

utFFB1JJ40 Connexió 8. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 84  €206,87

Sense descomposició 206,87 €

utFFB1JJ41 Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, ramal a
90°, embridat de 80 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

P- 85  €228,37

Sense descomposició 228,37 €
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utFFB1JJ42 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada superficialment

P- 86  €141,63

Sense descomposició 141,63 €

utFFB1JJ43 Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la rasa.P- 87  €72,18

Sense descomposició 72,18 €

utFFB1JJ44 Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.P- 88  €89,20

Sense descomposició 89,20 €

utFFB1JJ45 Connexió 9. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 89  €206,87

Sense descomposició 206,87 €

utFFB1JJ46 Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°
de 100 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

P- 90  €221,45

Sense descomposició 221,45 €

utFFB1JJ47 Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.P- 91  €89,20

Sense descomposició 89,20 €

utFFB1JJ48 Connexió 10. Derivació de fosa de 80 mm de DN amb dues unions de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN i col·locada al fons de la
rasa

P- 92  €183,25

Sense descomposició 183,25 €

utFFB1JJ49 Con de reducció de fosa per a passar de 100 mm de DN a 80 mm de DN,
amb 2 unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
col·locada al fons de la rasa

P- 93  €145,40

Sense descomposició 145,40 €

utFFB1JJ5 Tapa TIPUS ´´Pera´´, per a pericó de serveis, de 190x190 mm amb la
incripció d'AIGÜES

P- 94  €39,08

Sense descomposició 39,08 €

utFFB1JJ50 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada superficialment

P- 95  €141,63

Sense descomposició 141,63 €

utFFB1JJ51 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada superficialment

P- 96  €174,65
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Sense descomposició 174,65 €

utFFB1JJ52 Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per
a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 80 mm de DN, col·locat al fons de la
rasa

P- 97  €164,97

Sense descomposició 164,97 €

utFFB1JJ53 Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per
a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 80 mm de DN, col·locat al fons de la
rasa

P- 98  €139,83

Sense descomposició 139,83 €

utFFB1JJ54 Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la rasa.P- 99  €72,18

Sense descomposició 72,18 €

utFFB1JJ55 Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.P- 100  €89,20

Sense descomposició 89,20 €

utFFB1JJ56 Connexió 11. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 101  €206,87

Sense descomposició 206,87 €

utFFB1JJ57 Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, ramal a
90°, embridat de 80 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

P- 102  €228,37

Sense descomposició 228,37 €

utFFB1JJ58 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada superficialment

P- 103  €141,63

Sense descomposició 141,63 €

utFFB1JJ59 Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la rasa.P- 104  €72,18

Sense descomposició 72,18 €

utFFB1JJ6 Tapa TIPUS ´´Gas´´, per a pericó de serveis, de 135x120 mm amb la
incripció d'AIGÜES

P- 105  €29,76

Sense descomposició 29,76 €

utFFB1JJ60 Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.P- 106  €89,20

Sense descomposició 89,20 €

utFFB1JJ61 Connexió 12. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 107  €206,87

Sense descomposició 206,87 €
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utFFB1JJ62 Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°
de 100 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

P- 108  €221,45

Sense descomposició 221,45 €

utFFB1JJ63 Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.P- 109  €89,20

Sense descomposició 89,20 €

utFFB1JJ64 Connexió 13. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa, muntada superficialment

P- 110  €141,63

Sense descomposició 141,63 €

utFFB1JJ65 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada superficialment

P- 111  €531,86

Sense descomposició 531,86 €

utFFB1JJ66 Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per
a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 80 mm de DN, col·locat al fons de la
rasa

P- 112  €164,97

Sense descomposició 164,97 €

utFFB1JJ67 Derivació de fosa de 200 mm de DN amb dues unions de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, ramal a
90°, embridat de 80 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

P- 113  €386,87

Sense descomposició 386,87 €

utFFB1JJ68 Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la rasa.P- 114  €72,18

Sense descomposició 72,18 €

utFFB1JJ69 Maniguet de connexió de fosa de 200 mm de DN amb 1 unió embridada i
l'altra de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

P- 115  €284,93

Sense descomposició 284,93 €

utFFB1JJ7 Con de reducció de fosa per a passar de 100 mm de DN a 80 mm de DN,
amb 2 unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
col·locada al fons de la rasa

P- 116  €145,40

Sense descomposició 145,40 €

utFFB1JJ70 Connexió 14. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 117  €206,87

Sense descomposició 206,87 €
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utFFB1JJ71 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada superficialment

P- 118  €531,86

Sense descomposició 531,86 €

utFFB1JJ72 Derivació de fosa de 200 mm de DN amb dues unions de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, ramal a
90°, embridat de 100 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

P- 119  €393,13

Sense descomposició 393,13 €

utFFB1JJ73 Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per
a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 200 mm de DN, col·locat al fons de la
rasa

P- 120  €324,18

Sense descomposició 324,18 €

utFFB1JJ74 Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per
a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 100 mm de DN, col·locat al fons de la
rasa

P- 121  €190,32

Sense descomposició 190,32 €

utFFB1JJ75 Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

P- 122  €556,12

Sense descomposició 556,12 €

utFFB1JJ76 Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°
de 100 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

P- 123  €221,45

Sense descomposició 221,45 €

utFFB1JJ77 Unió per testa de fosa amb 2 brides exemptes, 2 anelles elastomèriques
d'estanquitat i 1 maniguet de reacció de 100 mm de DN i col·locada al fons de
la rasa

P- 124  €112,57

Sense descomposició 112,57 €

utFFB1JJ78 Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
30x15 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada al senyal

P- 125  €35,02

Sense descomposició 35,02 €

mFFB1JJ79 Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de
trànsit, fixat a la base

P- 126  €24,97

Sense descomposició 24,97 €

utFFB1JJ8 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada superficialment

P- 127  €141,63

Sense descomposició 141,63 €

utFFB1JJ80 Maniguet de connexió de fosa de 200 mm de DN amb 1 unió embridada i
l'altra de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

P- 128  €284,93

Sense descomposició 284,93 €

utFFB1JJ81 Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.P- 129  €89,20
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Sense descomposició 89,20 €

utFFB1JJ82 Connexió 15. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 130  €206,87

Sense descomposició 206,87 €

utFFB1JJ83 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada superficialment

P- 131  €531,86

Sense descomposició 531,86 €

utFFB1JJ84 Derivació de fosa de 200 mm de DN amb dues unions de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, ramal a
90°, embridat de 100 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

P- 132  €393,13

Sense descomposició 393,13 €

utFFB1JJ85 Maniguet de connexió de fosa de 200 mm de DN amb 1 unió embridada i
l'altra de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

P- 133  €284,93

Sense descomposició 284,93 €

utFFB1JJ86 Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.P- 134  €89,20

Sense descomposició 89,20 €

utFFB1JJ87 Nova escomesa de 32mm (1´´) amb clau de registre. Inclou totes les peces
especials (AGBAR). No inclou comptador

P- 135  €673,52

Sense descomposició 673,52 €

utFFB1JJ88 Proves de Pressió de 500m a 1000mP- 136  €743,66

Sense descomposició 743,66 €

mFFB1JJ89 Desinfecció de la canalització segons el RD 140/2003P- 137  €4,41

Sense descomposició 4,41 €

utFFB1JJ9 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada superficialment

P- 138  €174,65

Sense descomposició 174,65 €

mFFB1JJJ Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 139  €44,44

Sense descomposició 44,44 €
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mFG31B554 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com
l'excés previst per a les connexions.

P- 140  €5,64

BG31B550 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC

€4,17180

Altres conceptes 1,47 €

uFGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de
gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 141  €25,06

BGD12220 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 μm

€12,15000

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra €4,38000
Altres conceptes 8,53 €

uFHM11F2J Columna de d'acer galvanitzat, model Nikolson de iluminación roura o similar,
telescópica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 142  €238,62

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€14,68456

BHM11F2J Columna telescópica d'acer galvanitzat model nikolson de 4 m d'alçada €152,00000
BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes €43,24000

Altres conceptes 28,70 €

paFHNJJJJ Projecte i legalizació de la instal·lació de enllumenat públicP- 143  €600,00

Sense descomposició 600,00 €

uFHN3354J Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada
de vapor de sodi a pressió alta de 70 W, amb reactància de doble nivell
automàtica, de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada
al suport. Model okapi de GE Lighting o similar
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert
d'encesa.

P- 144  €227,81

BHN3354J Llumenera okapi de sodi de 70W de reactància de doble nivlell automàtica de
GE Lighting

€215,00000

Altres conceptes 12,81 €

uFJS1U040 Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de
connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i
vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

P- 145  €183,88

BJS1U040 Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de
connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i
vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi

€129,24000

BJS1UZ10 Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada €26,70000
Altres conceptes 27,94 €
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uFJS5A764 Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un
tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos

P- 146  €12,13

BD5A2600 Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre €2,77400
BFYB2305 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat

baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
€0,02400

BJS51760 Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable

€4,52200

Altres conceptes 4,81 €

uFJS5R101 Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic,
de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó

P- 147  €8,54

BJS5R100 Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per
degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre

€3,72000

Altres conceptes 4,82 €

uFJS5R102 Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de
1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó

P- 148  €8,56

BJS5R100 Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per
degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre

€3,72000

Altres conceptes 4,84 €

uFJSA1081 Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat
al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 8 estacions, muntat
superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

P- 149  €186,57

BJSA1081 Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per
teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 8 estacions

€165,17000

Altres conceptes 21,40 €

uFJSB1411 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de
cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

P- 150  €107,39

BJSB1410 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb
regulador de cabal

€71,04000

BJSWE400 Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2´´ €7,45000
Altres conceptes 28,90 €

utFR43943D Subministrament de Koelreuteria paniculada FASTIGIATA de perímetre de 30
a 35 cm, en contenidor de més de 80 l

P- 151  €255,89

BR43943D Jacaranda mimosifolia de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de
80 l

€255,89000

Altres conceptes 0,00 €

utFR43944D Subministrament d'escosell model ROMBO construït en dues peces de xapa
corten, en forma de safata i reforçada amb passamans, inclou el marc
d'angule amb encoratges per fixar al paviment

P- 152  €123,00

Sense descomposició 123,00 €

paFZZZ1101 Partida alçada a justificar pels treballs de desviament dels serveis afectats
durant l'execució de les obres, totalment acabat segons indicacions de la
direcció facultativa

P- 153  €2.500,00

Sense descomposició 2.500,00 €

paFZZZ1102 Partida alçada a justificar pels treballs de desviament de trànsit durant
l'execució de les obres, totalment acabat segons indicacions de la direcció
facultativa inclosa part proporcional de senyalització provisional

P- 154  €1.000,00
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Sense descomposició 1.000,00 €

paFZZZ1103 Partida alçada a justificar pels imprevistos d'obraP- 155  €3.000,00

Sense descomposició 3.000,00 €

mG219Q105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a
una fondària de 20 cm

P- 156  €6,04

Altres conceptes 6,04 €

utG21F0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs calcinal, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 157  €32,43

Altres conceptes 32,43 €

utG21F0003 Tala de soc d'arbre impossible d'arrencar per medis mecànics, per l'existencia
de serveis o afectacions de murs colindants

P- 158  €210,00

Sense descomposició 210,00 €

m3G222512J Excavació de rasa per instal·lacions de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat

P- 159  €5,48

Altres conceptes 5,48 €

m3G2RA73JJ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessàri a per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord
amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

P- 160  €9,25

B2RAJJ Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb
una densitat 1.20 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€9,25000

Altres conceptes 0,00 €

m2G9E13204 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

P- 161  €20,54

B0111000 Aigua €0,01250
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,32023

B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt €6,18120
Altres conceptes 14,03 €

m2G9E13205 Paviment de llambordes de color gris de 20x10x8 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

P- 162  €35,60

Sense descomposició 35,60 €

m2G9E13206 Paviment de panot ratllat per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

P- 163  €28,00

Sense descomposició 28,00 €

m2G9E13207 Paviment de panot de tacs per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

P- 164  €28,00
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Sense descomposició 28,00 €

mlG9F1N2JJ Col·locació de llamborda en filera de 40x20x8 de color gris, clase 1º preu alt,
sobre llit de morter i base de formigó de 20 cm de gruix, col·locat al truc amb
morter  de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

P- 165  €10,28

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €0,31909
B09F1N2JJ Peça de llamborda de 40x20x8 cm, preu alt €2,17560

Altres conceptes 7,79 €

mGBA1G110 Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 10 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb maquina autopropulsada

P- 166  €1,33

B8ZB1000 Pintura reflectora per senyalització €1,00350
BBM1M000 Microesferes de vidre €0,08725

Altres conceptes 0,24 €

m2GBA1G111 Pas de vianants vermell blanc amb pintura de dos components reflectora i
microesferes de vidre, amb maquina d'accionament manual

P- 167  €32,90

Sense descomposició 32,90 €

m2GBA31110 Pintat sobre paviment de faixes superficials, stops, illes, etc, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb maquina d'accionament manual

P- 168  €6,81

B8ZB1000 Pintura reflectora per senyalització €3,34500
BBM1M000 Microesferes de vidre €0,87250

Altres conceptes 2,59 €

utGD000001J Connexió del tub de diàmetre 400 mmm a l'actual calaix o conducció de
clavaguerem, per mitjans mecànics i ajudes manuals. S'inclou les feines
prèvies, l'obertura de cates, el tall del carrer, senyalització i reunions amb la
policia, l'obertura del forat a l'actual canonada de clavagueram, el segellat de
la conducció un cop conectada amd material apropiat, impermeable i elàstic,
el reblert i compactat de terres, la formació de la base de formigó per la
posterior col·locació del paviment definitiu, i en definitiva tots els elements
mecànics, manuals, materials, i de seguretats necessaris per a la perfecte
execució de la partida.

P- 169  €186,53

Altres conceptes 186,53 €

uGD5J534E Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter ciment
1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 170  €138,36

B0111000 Aigua €0,00375
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,95036

B064300C 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

€7,42500

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

€15,99990

Altres conceptes 113,98 €

uGD5ZBCC4 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
755x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de
superfície d'absorció, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 171  €82,31

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€1,21920

BD5ZBCC0 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
755x300x40 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de
superfície d'absorció

€67,74000

Altres conceptes 13,35 €
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uGDB1U010 Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 30 cm de gruix,
lleugerament armada amb una malla electrosoldada ME 30x15 cm, D:4-4 mm,
B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer per m2 , per a pou de registre

P- 172  €14,87

B065910C Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€5,03280

B0B341C2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:4-4 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

€0,72800

Altres conceptes 9,11 €

mGDD15094 Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment
1:6

P- 173  €95,79

BDD153A0 Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm i 9 cm de gruix de
paret, prefabricada amb escala d'acer galvanitzat

€70,53900

Altres conceptes 25,25 €

uGDDZ5DD4 Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 174  €101,65

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

€1,08814

BDDZ5DD0 Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

€86,84000

Altres conceptes 13,72 €

mGG22TD1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

P- 175  €1,95

BG22TD10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

€1,12200

Altres conceptes 0,83 €

mGG380902 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialmentP- 176  €6,20

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 €1,31580
BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus €0,36000

Altres conceptes 4,52 €

PAJJJJ2 Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat P- 177  €2.492,31

Sense descomposició 2.492,31 €

PAJJJJJ1 Partida alçada a justificar per la Seguretat i SalutP- 178  €5.774,72

Sense descomposició 5.774,72 €

m2M219UF42 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix
de 0 a 4 cm i en els encaixos laterlas i finals en obres de recobriment asfàltic,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie
fresada

P- 179  €0,90

Altres conceptes 0,90 €

utSXE1 Instal·lació existent. Eliminació de residusP- 180  €211,38

Sense descomposició 211,38 €

utSXE10 Instal·lació caixa façanaP- 181  €58,30

Sense descomposició 58,30 €
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mSXE11 Cable AL XZ1 0,6/1 KV 1x150 mm2 ALP- 182  €1,97

Sense descomposició 1,97 €

mSXE12 Cable AL XZ1 0,6/1 KV 1x240 mm2 ALP- 183  €3,04

Sense descomposició 3,04 €

utSXE13 Cata localització serveisP- 184  €227,97

Sense descomposició 227,97 €

m2SXE14 Demolició i reposició de panotsP- 185  €133,21

Sense descomposició 133,21 €

m2SXE15 Demolició i reposició d'asfalt de més de 8 m2P- 186  €181,52

Sense descomposició 181,52 €

mSXE16 Canalització tipus CP- 187  €106,76

Sense descomposició 106,76 €

mSXE17 Estès sota tub BT de més de 50 mm2P- 188  €9,24

Sense descomposició 9,24 €

utSXE18 Plànol AS BUILT xarxa soterrada MT/BT de menys de 15 mP- 189  €246,12

Sense descomposició 246,12 €

utSXE19 Suplement AS BUILT xarxa soterrada MT7BT de més de 100 mP- 190  €123,07

Sense descomposició 123,07 €

utSXE2 Desmuntatge de pals de fusta BTP- 191  €107,64

Sense descomposició 107,64 €

utSXE20 Prova de rigidesa cables BTP- 192  €196,90

Sense descomposició 196,90 €

utSXE21 Connexió a circuit amb terminalP- 193  €67,69

Sense descomposició 67,69 €

utSXE22 6700034 Caixa de seccionament 400 AP- 194  €152,01

Sense descomposició 152,01 €

utSXE23 6700038 Caixa de distribució en urbanitzacionsP- 195  €194,60

Sense descomposició 194,60 €

utSXE24 Instal·lació armari/caixa encastada en nínxolP- 196  €223,66

Sense descomposició 223,66 €

utSXE25 Pat del neutre en caixaP- 197  €104,29

Sense descomposició 104,29 €

utSXE26 Eliminació de residusP- 198  €211,38

Sense descomposició 211,38 €

utSXE27 Obtenir els permisosP- 199  €528,43

Sense descomposició 528,43 €
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NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

utSXE28 LegalitzacióP- 200  €10,00

Sense descomposició 10,00 €

utSXE29 Enginyeria/Topografia/ProjecteP- 201  €1.500,00

Sense descomposició 1.500,00 €

mSXE3 Desmuntatge de conductor BT convertit en suportP- 202  €3,47

Sense descomposició 3,47 €

mSXE4 Desmuntatge trenat sobre el suportP- 203  €2,60

Sense descomposició 2,60 €

utSXE5 Obtenir els permisosP- 204  €528,43

Sense descomposició 528,43 €

utSXE6 Cadenat 25*5, armari i inslal·lacions BTP- 205  €41,09

Sense descomposició 41,09 €

utSXE7 LegalitzacióP- 206  €300,00

Sense descomposició 300,00 €

utSXE8 Noves instal·lacions d'extensió. 6700125 Caixa de derivació fusibles per RZP- 207  €242,74

Sense descomposició 242,74 €

utSXE9 670619 Caixa general de protecció esquerra 7 400AP- 208  €96,13

Sense descomposició 96,13 €

utSXEE1 Ajudes a la col·locació de les caixesP- 209  €230,00

Sense descomposició 230,00 €

paSXEE2 Ajudes a la CIAP- 210  €2.500,00

Sense descomposició 2.500,00 €

paXFXBJJJ Renovació de la instal·lació de telecomunicacions segons criteri de
companyia, tal i com mostra la documentació annexa al projecte. S'inclou els
requisits tècnics establerts per la companyia, el desmuntatge dels cablejats i
postes actuals, així com de qualsevol tipus d'element actual no susceptible
d'haver-se quedar, el subministre i muntatge dels materials, les peces
especials, les tuberies de pas del cablejat, els prismes de serveis realitzats en
obra, els pericons homologats establerts per companyia, les tasques
homologades per la companyia, els armaris homologats establerts per
companyia, el moviment de terres i obertura de rasa, el transport de les terres
sobrants a abocar autoritzat, el canon d'abocament, el reblert i compactació
de terres, les planxes de senyalització de companyia abans del paviment, les
connexions a la xarxa preexistent, les escomeses a particulars, els projectes i
seguiment per part de la companyia subministradora del servei, els pericons
de registre i control, els materials necessaris d'obra aixó com tapes
homologades, i en definitiva tots els elements materials, manuals, mecànics,
projectes, legalitzacions i de seguretat necessaris per la perfecte execució,
recepció i posta en marxa de la partida.

P- 211  €14.500,00
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Premià de Dalt, Setembre de 2022

L´Alcalde-President                        L´autor del Projecte

Josep Triadó i Bergés                      Serveis Tècnics municipals
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OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons
les especificacions de la DT.
 (P - 4)

2.693,9603,35 9.024,77

2 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons
les especificacions de la DT.
 (P - 1)

853,4003,93 3.353,86

3 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons
les especificacions de la DT.
 (P - 2)

29,5504,62 136,52

4 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins
a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons
les especificacions de la DT.
 (P - 3)

1.168,2404,52 5.280,44

5 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix,
amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterlas i finals en
obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor,
carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie
fresada (P - 179)

0,0000,90 0,00

6 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 156)

116,9206,04 706,20

7 F2R542AA m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
 (P - 20)

1.080,9475,15 5.566,88

8 F21QQA01 u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió
o contenidor (P - 6)

3,0006,37 19,11

9 G2RA73JJ m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la

1.080,9479,25 9.998,76

Euro
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informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
 (P - 160)

10 G21F0002 ut Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs calcinal,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 157)

44,00032,43 1.426,92

11 G21F0003 ut Tala de soc d'arbre impossible d'arrencar per medis mecànics,
per l'existencia de serveis o afectacions de murs colindants (P -
158)

44,000210,00 9.240,00

12 F21QQAJ2 u Retirada de fanal anclada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de la senyal de trànsit al magatzem
de la brigada municipal i la runa sobre camió o contenidor,
qadoptant les mesures necessaries de protecció de la lluminària.
(P - 7)

18,00012,22 219,96

CAPÍTOLTOTAL 01.01 44.973,42

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 8)

4.248,4200,43 1.826,82

2 F221C472 m3 Excavació per a formació de la caixa de 30 cm d'alçada, acabat
compactat al 99 % PM en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió,
amb terres deixades a la obra per a posterior rebliment. (P - 9)

1.158,6605,30 6.140,90

3 F927101K m3 Reblert de terres adequades, en tongades de 20 cm d'alçada,
compactades al 99% PM, una a una, 0% de pendent, segons
perfils., amb estesa i piconatge del material (P - 23)

1.158,6606,96 8.064,27

4 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 19)

1.158,6605,20 6.025,03

5 F2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 18)

1.158,6607,29 8.446,63

6 G2RA73JJ m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la

1.158,6609,25 10.717,61

Euro
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informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
 (P - 160)

CAPÍTOLTOTAL 01.02 41.221,26

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL AFERMATS I PAVIMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9715B11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
 (P - 27)

251,02682,87 20.802,52

2 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
 (P - 24)

212,57180,46 17.103,46

3 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de
color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 28)

1.040,98014,10 14.677,82

4 G9F1N2JJ ml Col·locació de llamborda en filera de 40x20x8 de color gris, clase
1º preu alt, sobre llit de morter i base de formigó de 20 cm de
gruix, col·locat al truc amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l. (P - 165)

201,82010,28 2.074,71

5 F9G137JJ m3 Paviment de formigó sense additius HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual.S'inclou
la protecció dels murs dels habitatges col·lindants i materials
propers.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat
d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb
les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells
que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat
superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de
retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs
de preparació de la superfície existent.
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el
cas que sigui necessari.
 (P - 31)

27,81086,23 2.398,06

6 F9G138JJ m3 Paviment de formigó sense additius HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual.S'inclou
la protecció dels murs dels habitatges col·lindants i materials
propers.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat
d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb
les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells

22,20890,00 1.998,72

Euro
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que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat
superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de
retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs
de preparació de la superfície existent.
Queda inclò s el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en
el cas que sigui necessari.
 (P - 32)

7 F965A6DD m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada T3 (28x17) cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5
(P - 25)

760,42026,49 20.143,53

8 G9E13205 m2 Paviment de llambordes de color gris de 20x10x8 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 162)

389,34035,60 13.860,50

9 G9E13206 m2 Paviment de panot ratllat per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe
1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3
de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 163)

66,89028,00 1.872,92

10 G9E13207 m2 Paviment de panot de tacs per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 164)

31,20028,00 873,60

11 G9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 161)

1.634,87020,54 33.580,23

12 F9851610 m Gual de peces de formigó, monocapa, 60x40x30 cm, col·locat
sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 30cm d'alçària, i rejuntat amb
morter (P - 30)

85,50035,00 2.992,50

13 F9851609 m Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre
base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P -
29)

28,00028,82 806,96

14 F966A7JJ m Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada T2 de 15x25 cm, col·locada sobre base
de formigó HM-20/P/20/I i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 26)

30,00042,26 1.267,80

15 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 14)

1.066,7901,35 1.440,17

16 F921201J m3 Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM (P - 22)

320,03724,58 7.866,51

17 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura
per a donar obertura al trànsit.
 (P - 36)

1.096,4800,90 986,83

Euro
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18 F219FRE1 m2 Fresat de paviment de mescla bituminosa en un gruix de 4 cm i
qualsevol amplaria, amb mitjants mecànics, incloent la càrrega
mecànica del material resultant, i la protecció de les rigoles,
embornals, tapes de serveii vorades existents (P - 5)

29,6903,34 99,16

19 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 37)

1.096,4800,55 603,06

20 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
bin 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

 (P - 35)

134,31874,28 9.977,14

21 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf B 50/70 D-8, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 33)

188,04579,42 14.934,53

22 F9H11252 m2 Pas elevat que inclou: Fresatge de fins a 6 cm. de gruix de
paviment actual, inclou càrrega i transport a abocador de material
resultant i canón de l'abocador, reg d'imprimació amb emulsió
bituminosa i subministrament,estesa i compactació de 6 cm. de
gruix de mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf 35/50 D
amb àrid granític i betum asfàltic convencional. (P - 34)

277,00018,95 5.249,15

23 FR43943D ut Subministrament de Koelreuteria paniculada FASTIGIATA de
perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l (P - 151)

38,000255,89 9.723,82

24 FR43944D ut Subministrament d'escosell model ROMBO construït en dues
peces de xapa corten, en forma de safata i reforçada amb
passamans, inclou el marc d'angule amb encoratges per fixar al
paviment (P - 152)

38,000123,00 4.674,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 190.007,70

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222512J m3 Excavació de rasa per instal·lacions de fins a 1 m d'amplària i fins
a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat (P - 159)

171,1485,48 937,89

2 F22200JJ m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre
camió (P - 10)

19,01616,95 322,32

3 F227F0JJ m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 13)

460,8301,77 815,67

4 F2A110JJ m3 Subministrament de sauló garbellat d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 17)

61,44415,53 954,23

5 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb

128,72010,07 1.296,21

Euro
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compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge
de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.
 (P - 15)

6 F2412033 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 16)

84,0951,41 118,57

7 F2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 18)

76,8057,29 559,91

8 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
 (P - 21)

76,80515,10 1.159,76

9 GG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 175)

822,0501,95 1.603,00

10 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta
del cable de PVC, col·locat en tub.

903,0505,64 5.093,20
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Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a
retalls, així com l'excés previst per a les connexions.
 (P - 140)

11 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 176)

903,0506,20 5.598,91

12 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT.
 (P - 141)

10,00025,06 250,60

13 FHM11F2J u Columna de d'acer galvanitzat, model Nikolson de iluminación
roura o similar, telescópica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT.
 (P - 142)

27,000238,62 6.442,74

14 FHN3354J u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre,
amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70 W, amb
reactància de doble nivell automàtica, de preu superior, tancada,
amb allotjament per a equip i acoblada al suport. Model okapi de
GE Lighting o similar
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip
complert d'encesa.
 (P - 144)

27,000227,81 6.150,87

15 FHNJJJJ pa Projecte i legalizació de la instal·lació de enllumenat públic (P -
143)

1,000600,00 600,00

16 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 156)

12,0006,04 72,48

17 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons
les especificacions de la DT.
 (P - 4)

6,0003,35 20,10

18 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons
les especificacions de la DT.
 (P - 1)

5,0003,93 19,65

19 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
 (P - 24)

1,00080,46 80,46

20 G9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 161)

5,00020,54 102,70

21 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les

6,0000,90 5,40
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especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura
per a donar obertura al trànsit.
 (P - 36)

22 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 37)

6,0000,55 3,30

23 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
bin 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

 (P - 35)

0,73574,28 54,60

24 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf B 50/70 D-8, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 33)

1,02979,42 81,72

25 FDK262JJ u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 34x34x40
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.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.
 (P - 50)

4,00057,44 229,76

CAPÍTOLTOTAL 01.04 32.574,05

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL SOTERRAMENT XARXA ELÈCTRICA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 SXE1 ut Instal·lació existent. Eliminació de residus (P - 180) 1,000211,38 211,38

2 SXE2 ut Desmuntatge de pals de fusta BT (P - 191) 6,000107,64 645,84

3 SXE3 m Desmuntatge de conductor BT convertit en suport (P - 202) 81,0003,47 281,07

4 SXE4 m Desmuntatge trenat sobre el suport (P - 203) 88,0002,60 228,80

5 SXE5 ut Obtenir els permisos (P - 204) 1,000528,43 528,43

6 SXE6 ut Cadenat 25*5, armari i inslal·lacions BT (P - 205) 9,00041,09 369,81

7 SXE7 ut Legalització (P - 206) 1,000300,00 300,00

8 SXE8 ut Noves instal·lacions d'extensió. 6700125 Caixa de derivació
fusibles per RZ (P - 207)

1,000242,74 242,74

9 SXE9 ut 670619 Caixa general de protecció esquerra 7 400A (P - 208) 1,00096,13 96,13

10 SXE10 ut Instal·lació caixa façana (P - 181) 1,00058,30 58,30

11 SXE11 m Cable AL XZ1 0,6/1 KV 1x150 mm2 AL (P - 182) 313,0001,97 616,61

12 SXE12 m Cable AL XZ1 0,6/1 KV 1x240 mm2 AL (P - 183) 939,0003,04 2.854,56

13 SXE13 ut Cata localització serveis (P - 184) 9,000227,97 2.051,73

14 SXE14 m2 Demolició i reposició de panots (P - 185) 76,000133,21 10.123,96

15 SXE15 m2 Demolició i reposició d'asfalt de més de 8 m2 (P - 186) 6,000181,52 1.089,12
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16 SXE16 m Canalització tipus C (P - 187) 205,000106,76 21.885,80

17 SXE17 m Estès sota tub BT de més de 50 mm2 (P - 188) 313,0009,24 2.892,12

18 SXE18 ut Plànol AS BUILT xarxa soterrada MT/BT de menys de 15 m (P -
189)

1,000246,12 246,12

19 SXE19 ut Suplement AS BUILT xarxa soterrada MT7BT de més de 100 m
(P - 190)

2,000123,07 246,14

20 SXE20 ut Prova de rigidesa cables BT (P - 192) 13,000196,90 2.559,70

21 SXE21 ut Connexió a circuit amb terminal (P - 193) 21,00067,69 1.421,49

22 SXE22 ut 6700034 Caixa de seccionament 400 A (P - 194) 1,000152,01 152,01

23 SXE23 ut 6700038 Caixa de distribució en urbanitzacions (P - 195) 8,000194,60 1.556,80

24 SXE24 ut Instal·lació armari/caixa encastada en nínxol (P - 196) 9,000223,66 2.012,94

25 SXE25 ut Pat del neutre en caixa (P - 197) 9,000104,29 938,61

26 SXE26 ut Eliminació de residus (P - 198) 1,000211,38 211,38

27 SXE27 ut Obtenir els permisos (P - 199) 1,000528,43 528,43

28 SXE28 ut Legalització (P - 200) 1,00010,00 10,00

29 SXE29 ut Enginyeria/Topografia/Projecte (P - 201) 1,0001.500,00 1.500,00

30 SXEE1 ut Ajudes a la col·locació de les caixes (P - 209) 9,000230,00 2.070,00

31 SXEE2 pa Ajudes a la CIA (P - 210) 1,0002.500,00 2.500,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 60.430,02

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL CONSTRUCCIÓ XARXA D'AIGÜES PLUVIALS I RESIDUALS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2226263 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de
fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora bivalva
batilon i càrrega mecànica del material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni
els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
 (P - 11)

812,8906,81 5.535,78

2 F22200JJ m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre
camió (P - 10)

90,32016,95 1.530,92
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3 F222KA22 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni
els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
 (P - 12)

30,87013,21 407,79

4 F227F0JJ m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 13)

665,9701,77 1.178,77

5 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge
de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.
 (P - 15)

668,98410,07 6.736,67

6 F2A110JJ m3 Subministrament de sauló garbellat d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 17)

94,49715,53 1.467,54

7 F2412033 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

718,1091,41 1.012,53
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 (P - 16)

8 F2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 18)

213,2497,29 1.554,59

9 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
 (P - 21)

213,24915,10 3.220,06

10 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa
i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U,
de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 46)

237,00010,21 2.419,77

11 FD7JL146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa
i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U,
de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 47)

571,17026,91 15.370,18

12 GDB1U010 u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 30 cm
de gruix, lleugerament armada amb una malla electrosoldada ME
30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer
per m2 , per a pou de registre (P - 172)

23,00014,87 342,01

13 GDD15094 m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades
amb morter ciment 1:6 (P - 173)

30,87095,79 2.957,04

14 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.
 (P - 174)

23,000101,65 2.337,95

15 GD5J534E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat
per fora amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.
 (P - 170)

27,000138,36 3.735,72
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16 GD5ZBCC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 755x300x40 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.
 (P - 171)

27,00082,31 2.222,37

17 GD000001J ut Connexió del tub de diàmetre 400 mmm a l'actual calaix o
conducció de clavaguerem, per mitjans mecànics i ajudes
manuals. S'inclou les feines prèvies, l'obertura de cates, el tall del
carrer, senyalització i reunions amb la policia, l'obertura del forat a
l'actual canonada de clavagueram, el segellat de la conducció un
cop conectada amd material apropiat, impermeable i elàstic, el
reblert i compactat de terres, la formació de la base de formigó
per la posterior col·locació del paviment definitiu, i en definitiva
tots els elements mecànics, manuals, materials, i de seguretats
necessaris per a la perfecte execució de la partida. (P - 169)

10,000186,53 1.865,30

18 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 156)

32,0006,04 193,28

19 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons
les especificacions de la DT.
 (P - 4)

162,4803,35 544,31

20 F2R542AA m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
 (P - 20)

43,8705,15 225,93

21 G2RA73JJ m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
 (P - 160)

43,8709,25 405,80

22 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura
per a donar obertura al trànsit.
 (P - 36)

162,4800,90 146,23

23 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 37)

162,4800,55 89,36
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24 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
bin 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

 (P - 35)

19,90474,28 1.478,47

25 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf B 50/70 D-8, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 33)

27,86579,42 2.213,04

CAPÍTOLTOTAL 01.06 59.191,41

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ AIGUA POTABLE08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222512J m3 Excavació de rasa per instal·lacions de fins a 1 m d'amplària i fins
a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat (P - 159)

246,7445,48 1.352,16

2 F22200JJ m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre
camió (P - 10)

27,41616,95 464,70

3 F227F0JJ m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 13)

342,7021,77 606,58

4 F2A110JJ m3 Subministrament de sauló garbellat d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 17)

137,08015,53 2.128,85

5 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge
de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.
 (P - 15)

137,08010,07 1.380,40

6 F2412033 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%

137,0801,41 193,28
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- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 16)

7 F2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 18)

137,0807,29 999,31

8 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
 (P - 21)

137,08015,10 2.069,91

9 FFB2JJJ m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 53)

120,00032,82 3.938,40

10 FFB1JJJ m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa
 (P - 139)

414,00044,44 18.398,16

11 FFB1JJ1 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora
 (P - 55)

534,0000,55 293,70

12 FFB1JJ2 ut Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm
de DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per
a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa
 (P - 61)

16,00078,82 1.261,12

13 FFB1JJ3 ut Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 90 mm
de DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per
a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa
 (P - 72)

5,00050,26 251,30

14 FFB1JJ4 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i
col·locat al fons de la rasa
 (P - 83)

19,20027,28 523,78

15 FFB1JJ6 ut Tapa TIPUS ´´Gas´´, per a pericó de serveis, de 135x120 mm
amb la incripció d'AIGÜES

19,00029,76 565,44
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 (P - 105)

16 FFB1JJ5 ut Tapa TIPUS ´´Pera´´, per a pericó de serveis, de 190x190 mm
amb la incripció d'AIGÜES
 (P - 94)

22,00039,08 859,76

17 FFB1JJ13 ut Tapa TIPUS ´´Purdie´´, per a pericó de serveis, de 145x145 mm
amb la incripció d'AIGÜES
 (P - 59)

2,00030,68 61,36

18 FFB1JJ15 ut Connexió 1. Derivació de fosa de 80 mm de DN amb dues unions
de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN
i col·locada al fons de la rasa
 (P - 60)

1,000183,25 183,25

19 FFB1JJ7 ut Con de reducció de fosa per a passar de 100 mm de DN a 80 mm
de DN, amb 2 unions embridades amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa
 (P - 116)

1,000145,40 145,40

20 FFB1JJ8 ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment
 (P - 127)

1,000141,63 141,63

21 FFB1JJ9 ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment
 (P - 138)

1,000174,65 174,65

22 FFB1JJ10 ut Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 100 mm
de DN, col·locat al fons de la rasa
 (P - 56)

2,000190,32 380,64

23 FFB1JJ11 ut Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100
mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada,
muntat a l'exterior
. (P - 57)

1,000556,12 556,12

24 FFB1JJ12 ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de DN i col·locada al fons
de la rasa
 (P - 58)

1,000221,45 221,45

25 FFB1JJ20 ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
 (P - 62)

1,000206,27 206,27

26 FFB1JJ21 ut Unió per testa de fosa amb 2 brides exemptes, 2 anelles
elastomèriques d'estanquitat i 1 maniguet de reacció de 100 mm
de DN i col·locada al fons de la rasa
 (P - 63)

2,000112,57 225,14

27 FFB1JJ22 ut Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 100 mm

3,000190,32 570,96
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de DN, col·locat al fons de la rasa
 (P - 64)

28 FFB1JJ23 ut Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i
pintat, de 30x15 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada al
senyal
 (P - 65)

1,00035,02 35,02

29 FFB1JJ24 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, fixat a la base
 (P - 66)

1,00024,97 24,97

30 FFB1JJ25 ut Doble ventosa embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16
bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada
 (P - 67)

1,0001.125,05 1.125,05

31 FFB1JJ26 ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la
rasa.
 (P - 68)

2,00072,18 144,36

32 FFB1JJ27 ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de
la rasa.
 (P - 69)

5,00089,20 446,00

33 FFB1JJ28 ut Connexió 2.. Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues
unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a
aigua i contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de
DN i col·locada al fons de la rasa
 (P - 70)

2,000228,37 456,74

34 FFB1JJ29 ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
 (P - 71)

1,000206,87 206,87

35 FFB1JJ30 ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la
rasa.
 (P - 73)

1,00072,18 72,18

36 FFB1JJ31 ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de
la rasa.
 (P - 74)

2,00089,20 178,40

37 FFB1JJ32 ut Connexió 3. Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues
unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a
aigua i contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de
DN i col·locada al fons de la rasa
 (P - 75)

1,000228,37 228,37

38 FFB1JJ33 ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de DN i col·locada al fons
de la rasa
 (P - 76)

1,000221,45 221,45

39 FFB1JJ34 ut Con de reducció de fosa per a passar de 150 mm de DN a 100
mm de DN, amb 2 unions embridades amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa
 (P - 77)

1,000201,76 201,76

40 FFB1JJ35 ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de

1,000206,87 206,87
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fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
 (P - 78)

41 FFB1JJ36 ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la
rasa.
 (P - 79)

1,00072,18 72,18

42 FFB1JJ37 ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de
la rasa.
 (P - 80)

4,00089,20 356,80

43 FFB1JJ38 ut Maniguet de connexió de fosa de 125 mm de DN amb 1 unió
embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa
 (P - 81)

1,000199,56 199,56

44 FFB1JJ39 ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de
la rasa. Connexions 4,5,6 i 7
 (P - 82)

4,00089,20 356,80

45 FFB1JJ40 ut Connexió 8. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per
volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
 (P - 84)

1,000206,87 206,87

46 FFB1JJ41 ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN i
col·locada al fons de la rasa
 (P - 85)

1,000228,37 228,37

47 FFB1JJ42 ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment
 (P - 86)

1,000141,63 141,63

48 FFB1JJ43 ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la
rasa.
 (P - 87)

1,00072,18 72,18

49 FFB1JJ44 ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de
la rasa.
 (P - 88)

2,00089,20 178,40

50 FFB1JJ45 ut Connexió 9. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per
volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
 (P - 89)

2,000206,87 413,74

51 FFB1JJ46 ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de DN i col·locada al fons
de la rasa
 (P - 90)

1,000221,45 221,45

52 FFB1JJ47 ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de
la rasa.
 (P - 91)

3,00089,20 267,60
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53 FFB1JJ48 ut Connexió 10. Derivació de fosa de 80 mm de DN amb dues
unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a
aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm
de DN i col·locada al fons de la rasa
 (P - 92)

2,000183,25 366,50

54 FFB1JJ49 ut Con de reducció de fosa per a passar de 100 mm de DN a 80 mm
de DN, amb 2 unions embridades amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa
 (P - 93)

1,000145,40 145,40

55 FFB1JJ50 ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment
 (P - 95)

2,000141,63 283,26

56 FFB1JJ51 ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment
 (P - 96)

1,000174,65 174,65

57 FFB1JJ52 ut Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 80 mm de
DN, col·locat al fons de la rasa
 (P - 97)

1,000164,97 164,97

58 FFB1JJ53 ut Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 80 mm de
DN, col·locat al fons de la rasa
 (P - 98)

1,000139,83 139,83

59 FFB1JJ54 ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la
rasa.
 (P - 99)

2,00072,18 144,36

60 FFB1JJ55 ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de
la rasa.
 (P - 100)

1,00089,20 89,20

61 FFB1JJ56 ut Connexió 11. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos
curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per
volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
 (P - 101)

1,000206,87 206,87

62 FFB1JJ57 ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN i
col·locada al fons de la rasa
 (P - 102)

1,000228,37 228,37

63 FFB1JJ58 ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment
 (P - 103)

1,000141,63 141,63
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64 FFB1JJ59 ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la
rasa.
 (P - 104)

1,00072,18 72,18

65 FFB1JJ60 ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de
la rasa.
 (P - 106)

2,00089,20 178,40

66 FFB1JJ61 ut Connexió 12. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos
curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per
volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
 (P - 107)

2,000206,87 413,74

67 FFB1JJ62 ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de DN i col·locada al fons
de la rasa
 (P - 108)

1,000221,45 221,45

68 FFB1JJ63 ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de
la rasa.
 (P - 109)

3,00089,20 267,60

69 FFB1JJ64 ut Connexió 13. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos
curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per
volant de fosa, muntada superficialment
 (P - 110)

1,000141,63 141,63

70 FFB1JJ65 ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment
 (P - 111)

1,000531,86 531,86

71 FFB1JJ66 ut Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 80 mm de
DN, col·locat al fons de la rasa
 (P - 112)

1,000164,97 164,97

72 FFB1JJ67 ut Derivació de fosa de 200 mm de DN amb dues unions de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN i
col·locada al fons de la rasa
 (P - 113)

1,000386,87 386,87

73 FFB1JJ68 ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la
rasa.
 (P - 114)

1,00072,18 72,18

74 FFB1JJ69 ut Maniguet de connexió de fosa de 200 mm de DN amb 1 unió
embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa
 (P - 115)

4,000284,93 1.139,72

75 FFB1JJ70 ut Connexió 14. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos
curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,

3,000206,87 620,61
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eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per
volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
 (P - 117)

76 FFB1JJ71 ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment
 (P - 118)

1,000531,86 531,86

77 FFB1JJ72 ut Derivació de fosa de 200 mm de DN amb dues unions de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 100 mm de DN i
col·locada al fons de la rasa
 (P - 119)

2,000393,13 786,26

78 FFB1JJ73 ut Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 200 mm
de DN, col·locat al fons de la rasa
 (P - 120)

1,000324,18 324,18

79 FFB1JJ74 ut Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 100 mm
de DN, col·locat al fons de la rasa
 (P - 121)

2,000190,32 380,64

80 FFB1JJ75 ut Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100
mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada,
muntat a l'exterior
 (P - 122)

1,000556,12 556,12

81 FFB1JJ76 ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de DN i col·locada al fons
de la rasa
 (P - 123)

1,000221,45 221,45

82 FFB1JJ77 ut Unió per testa de fosa amb 2 brides exemptes, 2 anelles
elastomèriques d'estanquitat i 1 maniguet de reacció de 100 mm
de DN i col·locada al fons de la rasa
 (P - 124)

2,000112,57 225,14

83 FFB1JJ78 ut Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i
pintat, de 30x15 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada al
senyal
 (P - 125)

1,00035,02 35,02

84 FFB1JJ79 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, fixat a la base
 (P - 126)

1,00024,97 24,97

85 FFB1JJ80 ut Maniguet de connexió de fosa de 200 mm de DN amb 1 unió
embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa
 (P - 128)

2,000284,93 569,86

86 FFB1JJ81 ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de
la rasa.
 (P - 129)

1,00089,20 89,20

87 FFB1JJ82 ut Connexió 15. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos
curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per
volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
 (P - 130)

1,000206,87 206,87
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88 FFB1JJ83 ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment
 (P - 131)

1,000531,86 531,86

89 FFB1JJ84 ut Derivació de fosa de 200 mm de DN amb dues unions de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 100 mm de DN i
col·locada al fons de la rasa
 (P - 132)

1,000393,13 393,13

90 FFB1JJ85 ut Maniguet de connexió de fosa de 200 mm de DN amb 1 unió
embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa
 (P - 133)

2,000284,93 569,86

91 FFB1JJ86 ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de
la rasa.
 (P - 134)

1,00089,20 89,20

92 FFB1JJ87 ut Nova escomesa de 32mm (1´´) amb clau de registre. Inclou totes
les peces especials (AGBAR). No inclou comptador
 (P - 135)

19,000673,52 12.796,88

93 FFB1JJ88 ut Proves de Pressió de 500m a 1000m
 (P - 136)

1,000743,66 743,66

94 FFB1JJ89 m Desinfecció de la canalització segons el RD 140/2003
 (P - 137)

534,0004,41 2.354,94

95 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 52)

1,000108,03 108,03

96 FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre
solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 51)

1,000117,79 117,79

97 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 54)

715,0008,55 6.113,25

98 FJS5A764 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de
l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat
perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos (P - 146)

38,00012,13 460,94

99 FJS5R101 u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de
material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó (P - 147)

2,0008,54 17,08

100 FJS5R102 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de
material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó (P - 148)

2,0008,56 17,12

101 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i
ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó
i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida
amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió
amb la canonada, instal·lada (P - 145)

2,000183,88 367,76

102 FJSA1081 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de
programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un

1,000186,57 186,57
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nombre màxim de 8 estacions, muntat superficialment, connectat
als aparells de control, als elements gobernats, programat i
comprovat (P - 149)

103 FJSB1411 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima
de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes
elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 150)

1,000107,39 107,39

CAPÍTOLTOTAL 01.08 79.640,62

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ XARXA DE TELECOMUNICACIONS09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2226263 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de
fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora bivalva
batilon i càrrega mecànica del material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni
els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
 (P - 11)

259,7446,81 1.768,86

2 F22200JJ m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre
camió (P - 10)

28,86116,95 489,19

3 F227F0JJ m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 13)

393,6481,77 696,76

4 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge
de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.
 (P - 15)

157,46010,07 1.585,62

5 F2412033 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de

163,9311,41 231,14
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manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 16)

6 F2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 18)

163,9317,29 1.195,06

7 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
 (P - 21)

163,93115,10 2.475,36

8 FDG524JJ m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
33x23 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
 (P - 48)

196,0007,68 1.505,28

9 FDG544JJ m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats, 2 de polietilè
de 110 mm i 2 de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 33x37 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
 (P - 49)

886,12014,83 13.141,16

10 FDK262JJ u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 34x34x40
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.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.
 (P - 50)

49,00057,44 2.814,56

11 XFXBJJJ pa Renovació de la instal·lació de telecomunicacions segons criteri
de companyia, tal i com mostra la documentació annexa al
projecte. S'inclou els requisits tècnics establerts per la
companyia, el desmuntatge dels cablejats i postes actuals, així

1,00014.500,00 14.500,00
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com de qualsevol tipus d'element actual no susceptible d'haver-se
quedar, el subministre i muntatge dels materials, les peces
especials, les tuberies de pas del cablejat, els prismes de serveis
realitzats en obra, els pericons homologats establerts per
companyia, les tasques homologades per la companyia, els
armaris homologats establerts per companyia, el moviment de
terres i obertura de rasa, el transport de les terres sobrants a
abocar autoritzat, el canon d'abocament, el reblert i compactació
de terres, les planxes de senyalització de companyia abans del
paviment, les connexions a la xarxa preexistent, les escomeses a
particulars, els projectes i seguiment per part de la companyia
subministradora del servei, els pericons de registre i control, els
materials necessaris d'obra aixó com tapes homologades, i en
definitiva tots els elements materials, manuals, mecànics,
projectes, legalitzacions i de seguretat necessaris per la perfecte
execució, recepció i posta en marxa de la partida. (P - 211)

CAPÍTOLTOTAL 01.09 40.402,99

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL PINTURA I SENYALITZACIÓ11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de
90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a
l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
 (P - 40)

2,000172,70 345,40

2 FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de
90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a
l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
 (P - 38)

9,00089,41 804,69

3 FBB11366 ut Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90
cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a
l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
 (P - 44)

27,00095,00 2.565,00

4 FBB11261 ut MV 1027 Senyal rectangular de 60x90 cm. per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a
l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
 (P - 39)

13,00088,22 1.146,86

5 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb
les especificacions de la DT.
 (P - 45)

130,00034,89 4.535,70

6 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, stops, illes, etc, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb maquina
d'accionament manual (P - 168)

10,0006,81 68,10

7 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb maquina autopropulsada

 (P - 166)

337,0001,33 448,21

8 GBA1G111 m2 Pas de vianants vermell blanc amb pintura de dos components
reflectora i microesferes de vidre, amb maquina d'accionament
manual (P - 167)

195,00032,90 6.415,50

9 FBB11362 ut Retirada de senyal de trànsit anclada al terra, enderroc de daus 26,00035,00 910,00

Euro



Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

PRESSUPOST Pàg.: 25

de formigó, i càrrega manual i mecànica de la senyal de trànsit al
magatzem de la brigada municipal i la runa sobre camió o
contenidor.
S'inclou el transport i el cànon de l'abocador.

 (P - 41)

10 FBB11364 ut Retirada del pal de la camera i tornar-lo a col·locar un cop
acabada la pavimentació dels carrers. (P - 42)

1,000120,00 120,00

11 FBB11365 ut Retirada de la bustia de cartes i tornar-la a col·locar un cop
acabada la pavimentació dels carrers. (P - 43)

1,000110,00 110,00

CAPÍTOLTOTAL 01.11 17.469,46

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JJJJJ1 PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut (P - 178) 1,0005.774,72 5.774,72

CAPÍTOLTOTAL 01.12 5.774,72

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JJJJ2 PA Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat  (P - 177) 1,0002.492,31 2.492,31

CAPÍTOLTOTAL 01.13 2.492,31

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL ALTRES14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FZZZ1101 pa Partida alçada a justificar pels treballs de desviament dels serveis
afectats durant l'execució de les obres, totalment acabat segons
indicacions de la direcció facultativa (P - 153)

1,0002.500,00 2.500,00

2 FZZZ1102 pa Partida alçada a justificar pels treballs de desviament de trànsit
durant l'execució de les obres, totalment acabat segons
indicacions de la direcció facultativa inclosa part proporcional de
senyalització provisional (P - 154)

1,0001.000,00 1.000,00

3 FZZZ1103 pa Partida alçada a justificar pels imprevistos d'obra (P - 155) 1,0003.000,00 3.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.14 6.500,00

Euro
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5. RESUM DE PRESSUPOST  
 
 
 
 
 
 
 
 



Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Treballs previs i demolicions 44.973,42
Capítol 01.02 Moviments de terres 41.221,26
Capítol 01.03 Afermats i paviments 190.007,70
Capítol 01.04 Instal·lació d'enllumenat 32.574,05
Capítol 01.05 Soterrament xarxa elèctrica 60.430,02
Capítol 01.06 Construcció xarxa d'aigües pluvials i residuals 59.191,41
Capítol 01.08 Instal·lació aigua potable 79.640,62
Capítol 01.09 Instal·lació xarxa de telecomunicacions 40.402,99
Capítol 01.11 Pintura i senyalització 17.469,46
Capítol 01.12 Seguretat i Salut 5.774,72
Capítol 01.13 Control de qualitat 2.492,31
Capítol 01.14 Altres 6.500,00

01 Pressupost  Obra 580.677,96

580.677,96

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 580.677,96

580.677,96

Euro



   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Projecte d’urbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reurbanització dels carrers Berguedà, Conca de Tremp i Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

580.677,96PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL.

34.840,686,00 % Benefici Industrial SOBRE 580.677,96...................................................................................

13,00 % despeses Generals SOBRE 580.677,96.............................................................................. 75.488,13

Subtotal 691.006,77

21,00 % IVA SOBRE 691.006,77........................................................................................................ 145.111,42

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 836.118,19€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( VUIT-CENTS TRENTA-SIS MIL  CENT DIVUIT EUROS AMB DINOU CENTIMS )

Premià de Dalt, Setembre de 2022

L´Alcalde-President                        L´autor del Projecte

Josep Triadó i Bergés                      Serveis Tècnics municipals
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PRESSUPOST AVINGUDA DE CATALUNYA TRAM 1(Part 3),                            
CARRER CONCA DE TREMP I CARRER BERGUEDÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reurbanització Avinguda Catalunya TRAM1 (PART3),  carrer Conca de Tremp TRAM2 i carrer
Berguedà TRAM3, al barri de la Floresta de Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOSTOBRA 01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

1 F2194XL5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

1,000 100,000 6,450 1,000 645,000

C#*D#*E#*F#3 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 362,450 1,000 1,000 362,450

C#*D#*E#*F#4 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

1,000 207,510 1,000 1,000 207,510

TOTAL AMIDAMENT 1.214,960

m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

2 F2191306

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

1,000 43,750 1,000 1,000 43,750

C#*D#*E#*F#2 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedá i Camí del Mig

1,000 46,380 1,000 1,000 46,380

C#*D#*E#*F#4 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 63,220 1,000 1,000 63,220

C#*D#*E#*F#5 1,000 63,600 1,000 1,000 63,600

C#*D#*E#*F#6 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

1,000 50,950 1,000 1,000 50,950

C#*D#*E#*F#7 1,000 47,580 1,000 1,000 47,580

TOTAL AMIDAMENT 315,480

m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

3 F2192C06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 2,140 1,000 1,000 2,140

C#*D#*E#*F#2 1,000 6,780 1,000 1,000 6,780

TOTAL AMIDAMENT 8,920

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

4 F2194JK5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

1,000 79,110 1,000 1,000 79,110

Euro

Reurbanització Avinguda Catalunya TRAM1 (PART3),  carrer Conca de Tremp TRAM2 i carrer
Berguedà TRAM3, al barri de la Floresta de Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 2

C#*D#*E#*F#2 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedá i Camí del Mig

1,000 68,000 1,000 1,000 68,000

C#*D#*E#*F#4 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 91,850 1,000 1,000 91,850

C#*D#*E#*F#5 1,000 59,880 1,000 1,000 59,880

C#*D#*E#*F#6 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

1,000 32,600 1,000 1,000 32,600

C#*D#*E#*F#7 1,000 31,050 1,000 1,000 31,050

TOTAL AMIDAMENT 362,490

m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterlas i finals
en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor,
carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

5 M219UF42

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm6 G219Q105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya-Camí del Mig 1,000 17,100 1,000 1,000 17,100

C#*D#*E#*F#3 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 7,720 1,000 1,000 7,720

C#*D#*E#*F#4 1,000 7,740 1,000 1,000 7,740

C#*D#*E#*F#5 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

1,000 10,100 1,000 1,000 10,100

C#*D#*E#*F#6 1,000 5,920 1,000 1,000 5,920

TOTAL AMIDAMENT 48,580

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

7 F2R542AA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment de calçada 1.214,960 1,000 0,200 1,350 328,039

C#*D#*E#*F#2 Vorada 315,480 0,300 0,100 1,350 12,777

C#*D#*E#*F#3 Vorada+rigola 8,920 0,300 0,300 1,350 1,084

C#*D#*E#*F#4 Paviemnt de panot 362,490 1,000 0,200 1,350 97,872

TOTAL AMIDAMENT 439,772

u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

8 F21QQA01

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Euro



Reurbanització Avinguda Catalunya TRAM1 (PART3),  carrer Conca de Tremp TRAM2 i carrer
Berguedà TRAM3, al barri de la Floresta de Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 3

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

9 G2RA73JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment de calçada 1.214,960 1,000 0,200 1,350 328,039

C#*D#*E#*F#2 Vorada 315,480 0,300 0,100 1,350 12,777

C#*D#*E#*F#3 Vorada+rigola 8,920 0,300 0,300 1,350 1,084

C#*D#*E#*F#4 Paviment de panot 362,490 1,000 0,200 1,350 97,872

TOTAL AMIDAMENT 439,772

ut Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs calcinal, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

10 G21F0002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i Camí del Mig

1,000 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

ut Tala de soc d'arbre impossible d'arrencar per medis mecànics, per l'existencia de serveis o afectacions de murs colindants11 G21F0003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i Camí del Mig

1,000 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

u Retirada de fanal anclada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la senyal de trànsit al
magatzem de la brigada municipal i la runa sobre camió o contenidor, qadoptant les mesures necessaries de protecció de
la lluminària.

12 F21QQAJ2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i Camí del Mig

1,000 5,000 1,000 1,000 5,000

C#*D#*E#*F#3 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 2,000 1,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

1,000 2,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

PRESSUPOSTOBRA 01
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió1 F22113L2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro

Reurbanització Avinguda Catalunya TRAM1 (PART3),  carrer Conca de Tremp TRAM2 i carrer
Berguedà TRAM3, al barri de la Floresta de Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#2 Paviment asfalt 1,000 645,000 1,000 1,000 645,000

C#*D#*E#*F#3 Paviment panot 1,000 79,110 1,000 1,000 79,110

C#*D#*E#*F#4 1,000 68,000 1,000 1,000 68,000

5 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#6 Paviment asfalt 1,000 362,450 1,000 1,000 362,450

C#*D#*E#*F#7 Paviment panot 1,000 151,730 1,000 1,000 151,730

8 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#9 Paviment asfalt 1,000 207,510 1,000 1,000 207,510

C#*D#*E#*F#10 Paviment panot 1,000 63,650 1,000 1,000 63,650

C#*D#*E#*F#12 1,000 1.577,450 1,000 0,100 157,745

TOTAL AMIDAMENT 1.735,195

m3 Excavació per a formació de la caixa de 30 cm d'alçada, acabat compactat al 99 % PM en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, amb terres deixades a la obra per a posterior rebliment.

2 F221C472

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#2 Paviment asfalt 1,000 645,000 1,000 0,300 193,500

C#*D#*E#*F#3 Paviment panot 1,000 79,110 1,000 0,300 23,733

C#*D#*E#*F#4 1,000 68,000 1,000 0,300 20,400

5 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#6 Paviment asfalt 1,000 362,450 1,000 0,300 108,735

C#*D#*E#*F#7 Paviment panot 1,000 151,730 1,000 0,300 45,519

8 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#9 Paviment asfalt 1,000 207,510 1,000 0,300 62,253

C#*D#*E#*F#10 Paviment panot 1,000 63,650 1,000 0,300 19,095

TOTAL AMIDAMENT 473,235

m3 Reblert de terres adequades, en tongades de 20 cm d'alçada, compactades al 99% PM, una a una, 0% de pendent,
segons perfils., amb estesa i piconatge del material

3 F927101K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#2 Paviment asfalt 1,000 645,000 1,000 0,300 193,500

C#*D#*E#*F#3 Paviment panot 1,000 79,110 1,000 0,300 23,733

C#*D#*E#*F#4 1,000 68,000 1,000 0,300 20,400

5 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#6 Paviment asfalt 1,000 362,450 1,000 0,300 108,735

C#*D#*E#*F#7 Paviment panot 1,000 151,730 1,000 0,300 45,519

Euro



Reurbanització Avinguda Catalunya TRAM1 (PART3),  carrer Conca de Tremp TRAM2 i carrer
Berguedà TRAM3, al barri de la Floresta de Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 5

8 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#9 Paviment asfalt 1,000 207,510 1,000 0,300 62,253

C#*D#*E#*F#10 Paviment panot 1,000 63,650 1,000 0,300 19,095

TOTAL AMIDAMENT 473,235

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

4 F2R45069

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#2 Paviment asfalt 1,000 645,000 1,000 0,300 193,500

C#*D#*E#*F#3 Paviment panot 1,000 79,110 1,000 0,300 23,733

C#*D#*E#*F#4 1,000 68,000 1,000 0,300 20,400

5 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#6 Paviment asfalt 1,000 362,450 1,000 0,300 108,735

C#*D#*E#*F#7 Paviment panot 1,000 151,730 1,000 0,300 45,519

8 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#9 Paviment asfalt 1,000 207,510 1,000 0,300 62,253

C#*D#*E#*F#10 Paviment panot 1,000 63,650 1,000 0,300 19,095

TOTAL AMIDAMENT 473,235

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

5 F2R3506A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#2 Paviment asfalt 1,000 645,000 1,000 0,300 193,500

C#*D#*E#*F#3 Paviment panot 1,000 79,110 1,000 0,300 23,733

C#*D#*E#*F#4 1,000 68,000 1,000 0,300 20,400

5 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#6 Paviment asfalt 1,000 362,450 1,000 0,300 108,735

C#*D#*E#*F#7 Paviment panot 1,000 151,730 1,000 0,300 45,519

8 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#9 Paviment asfalt 1,000 207,510 1,000 0,300 62,253

C#*D#*E#*F#10 Paviment panot 1,000 63,650 1,000 0,300 19,095

Euro

Reurbanització Avinguda Catalunya TRAM1 (PART3),  carrer Conca de Tremp TRAM2 i carrer
Berguedà TRAM3, al barri de la Floresta de Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 473,235

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

6 G2RA73JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#2 Paviment asfalt 1,000 645,000 1,000 0,300 193,500

C#*D#*E#*F#3 Paviment panot 1,000 79,110 1,000 0,300 23,733

C#*D#*E#*F#4 1,000 68,000 1,000 0,300 20,400

5 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#6 Paviment asfalt 1,000 362,450 1,000 0,300 108,735

C#*D#*E#*F#7 Paviment panot 1,000 151,730 1,000 0,300 45,519

8 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#9 Paviment asfalt 1,000 207,510 1,000 0,300 62,253

C#*D#*E#*F#10 Paviment panot 1,000 63,650 1,000 0,300 19,095

TOTAL AMIDAMENT 473,235

PRESSUPOSTOBRA 01
AFERMATS I PAVIMENTSCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

1 F9715B11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#2 Bordó 1,000 105,740 0,300 0,300 9,517

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,500 0,700 0,300 0,630

C#*D#*E#*F#4 Rigola 1,000 47,030 0,300 0,300 4,233

C#*D#*E#*F#5 2,000 1,500 0,300 0,300 0,270

C#*D#*E#*F#6 Encintat peça de Formigó 1,000 5,920 0,300 0,300 0,533

8 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedà i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#9 Bordó 1,000 1,100 0,300 0,300 0,099

C#*D#*E#*F#10 Rigola 1,000 44,980 0,300 0,300 4,048

C#*D#*E#*F#11 1,000 15,130 0,300 0,300 1,362

C#*D#*E#*F#12 Gual 40x40x20 1,000 4,400 0,500 0,300 0,660

Euro



Reurbanització Avinguda Catalunya TRAM1 (PART3),  carrer Conca de Tremp TRAM2 i carrer
Berguedà TRAM3, al barri de la Floresta de Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 7

14 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#15 Rigola 1,000 48,990 0,300 0,300 4,409

C#*D#*E#*F#16 1,000 30,220 0,300 0,300 2,720

C#*D#*E#*F#17 1,000 4,000 0,300 0,300 0,360

C#*D#*E#*F#18 Encintat peça de Formigó 1,000 2,350 0,300 0,300 0,212

C#*D#*E#*F#19 1,000 2,350 0,300 0,300 0,212

C#*D#*E#*F#20 Gual 60x40x20 1,000 6,800 0,700 0,300 1,428

22 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedà i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#23 Bordó 1,000 83,050 0,300 0,300 7,475

C#*D#*E#*F#24 Rigola 1,000 46,890 0,300 0,300 4,220

C#*D#*E#*F#25 1,000 30,120 0,300 0,300 2,711

C#*D#*E#*F#26 1,000 12,660 0,300 0,300 1,139

C#*D#*E#*F#27 1,000 5,000 0,300 0,300 0,450

29 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#30 Gual 60x40x20 1,000 4,400 0,500 0,300 0,660

C#*D#*E#*F#31 1,000 4,000 0,500 0,300 0,600

C#*D#*E#*F#32 Gual 40x40x20 1,000 4,400 0,500 0,300 0,660

C#*D#*E#*F#33 1,000 4,800 0,500 0,300 0,720

C#*D#*E#*F#34 1,000 4,000 0,500 0,300 0,600

C#*D#*E#*F#35 1,000 4,000 0,700 0,300 0,840

C#*D#*E#*F#36 1,000 6,400 0,700 0,300 1,344

C#*D#*E#*F#37 Bordó 1,000 111,440 0,300 0,300 10,030

C#*D#*E#*F#38 Encintat peça de Formigó 1,000 154,660 0,300 0,300 13,919

C#*D#*E#*F#39 1,000 7,930 0,300 0,300 0,714

41 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#42 Encintat peça de Formigó 1,000 123,280 0,300 0,300 11,095

C#*D#*E#*F#43 Bordó 1,000 2,600 0,300 0,300 0,234

C#*D#*E#*F#44 1,000 2,690 0,300 0,300 0,242

C#*D#*E#*F#45 Gual 60x40x20 1,000 4,800 0,500 0,300 0,720

TOTAL AMIDAMENT 89,066

m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

2 F9365G11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#2 Paviment de panot 1,000 72,550 0,100 1,000 7,255

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,080 0,100 1,000 0,108

C#*D#*E#*F#4 1,000 0,980 0,100 1,000 0,098

C#*D#*E#*F#5 1,000 16,960 0,100 1,000 1,696

C#*D#*E#*F#6 Paviment de panot ratllat 1,000 1,750 0,100 1,000 0,175

Euro

Reurbanització Avinguda Catalunya TRAM1 (PART3),  carrer Conca de Tremp TRAM2 i carrer
Berguedà TRAM3, al barri de la Floresta de Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 8

C#*D#*E#*F#7 1,000 1,750 0,100 1,000 0,175

C#*D#*E#*F#8 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#9 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

11 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedà i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#12 Paviment de panot 1,000 71,900 0,100 1,000 7,190

C#*D#*E#*F#13 1,000 16,360 0,100 1,000 1,636

C#*D#*E#*F#14 Paviment de panot ratllat 1,000 1,750 0,100 1,000 0,175

C#*D#*E#*F#15 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

17 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#18 Paviment de panot 1,000 99,470 0,100 1,000 9,947

C#*D#*E#*F#19 1,000 10,100 0,100 1,000 1,010

C#*D#*E#*F#20 1,000 5,920 0,100 1,000 0,592

C#*D#*E#*F#21 1,000 10,000 0,100 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#22 Paviment de panot ratllat 1,000 3,750 0,100 1,000 0,375

C#*D#*E#*F#23 1,000 3,750 0,100 1,000 0,375

C#*D#*E#*F#24 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#25 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#26 Paviment de LLanbordes 1,000 45,420 0,100 1,000 4,542

28 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedá i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#29 Paviment de panot 1,000 89,490 0,100 1,000 8,949

C#*D#*E#*F#30 1,000 14,950 0,100 1,000 1,495

C#*D#*E#*F#31 Paviment de panot ratllat 1,000 3,750 0,100 1,000 0,375

C#*D#*E#*F#32 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#33 Paviment de LLanbordes 1,000 45,190 0,100 1,000 4,519

35 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#36 1,000 77,880 0,100 1,000 7,788

C#*D#*E#*F#37 1,000 120,890 0,100 1,000 12,089

C#*D#*E#*F#38 1,000 1,160 0,100 1,000 0,116

C#*D#*E#*F#39 1,000 3,220 0,100 1,000 0,322

C#*D#*E#*F#40 1,000 45,000 0,100 1,000 4,500

C#*D#*E#*F#41 1,000 22,500 0,100 1,000 2,250

C#*D#*E#*F#42 1,000 0,950 0,100 1,000 0,095

C#*D#*E#*F#43 1,000 2,750 0,100 1,000 0,275

C#*D#*E#*F#44 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#45 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#47 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

1,000 7,350 0,100 1,000 0,735

TOTAL AMIDAMENT 80,817

m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

3 F97433EA

Euro



Reurbanització Avinguda Catalunya TRAM1 (PART3),  carrer Conca de Tremp TRAM2 i carrer
Berguedà TRAM3, al barri de la Floresta de Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#2 Rigola 1,000 47,030 1,000 1,000 47,030

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,500 1,000 1,000 3,000

5 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedà i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#6 Rigola 1,000 44,980 1,000 1,000 44,980

C#*D#*E#*F#7 1,000 15,130 1,000 1,000 15,130

9 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#10 Rigola 1,000 48,990 1,000 1,000 48,990

C#*D#*E#*F#11 1,000 30,220 1,000 1,000 30,220

13 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedà i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#14 Rigola 1,000 46,890 1,000 1,000 46,890

C#*D#*E#*F#15 1,000 30,120 1,000 1,000 30,120

C#*D#*E#*F#16 1,000 12,660 1,000 1,000 12,660

C#*D#*E#*F#18 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 154,660 1,000 1,000 154,660

TOTAL AMIDAMENT 433,680

ml Col·locació de llamborda en filera de 40x20x8 de color gris, clase 1º preu alt, sobre llit de morter i base de formigó de 20
cm de gruix, col·locat al truc amb morter  de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

4 G9F1N2JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#2 Encintat peça de Formigó 1,000 5,920 1,000 1,000 5,920

4 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#5 Encintat peça de Formigó 1,000 2,350 1,000 1,000 2,350

C#*D#*E#*F#6 1,000 2,350 1,000 1,000 2,350

8 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#9 1,000 7,930 1,000 1,000 7,930

11 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#12 1,000 123,280 1,000 1,000 123,280

TOTAL AMIDAMENT 141,830

Euro

Reurbanització Avinguda Catalunya TRAM1 (PART3),  carrer Conca de Tremp TRAM2 i carrer
Berguedà TRAM3, al barri de la Floresta de Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 10

m3 Paviment de formigó sense additius HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual.S'inclou la protecció dels murs dels habitatges
col·lindants i materials propers.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

5 F9G137JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

1,000 71,720 0,200 1,000 14,344

C#*D#*E#*F#2 1,000 67,330 0,200 1,000 13,466

TOTAL AMIDAMENT 27,810

m3 Paviment de formigó sense additius HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual.S'inclou la protecció dels murs dels habitatges
col·lindants i materials propers.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.
Queda inclò s el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

6 F9G138JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

1,000 111,040 0,200 1,000 22,208

TOTAL AMIDAMENT 22,208

m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T3 (28x17) cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

7 F965A6DD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#2 Bordó 1,000 105,740 1,000 1,000 105,740

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,500 1,000 1,000 3,000

5 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedà i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#6 Bordó 1,000 1,100 1,000 1,000 1,100

8 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#9 Bordó 1,000 83,050 1,000 1,000 83,050

11 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#12 1,000 111,440 1,000 1,000 111,440

14 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

Euro



Reurbanització Avinguda Catalunya TRAM1 (PART3),  carrer Conca de Tremp TRAM2 i carrer
Berguedà TRAM3, al barri de la Floresta de Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 11

C#*D#*E#*F#15 1,000 2,600 1,000 1,000 2,600

C#*D#*E#*F#16 1,000 2,690 1,000 1,000 2,690

TOTAL AMIDAMENT 309,620

m2 Paviment de llambordes de color gris de 20x10x8 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

8 G9E13205

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

1,000 45,420 1,000 1,000 45,420

C#*D#*E#*F#2 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedá i Camí del Mig

1,000 45,190 1,000 1,000 45,190

C#*D#*E#*F#4 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 45,000 1,000 1,000 45,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 22,500 1,000 1,000 22,500

TOTAL AMIDAMENT 158,110

m2 Paviment de panot ratllat per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

9 G9E13206

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#2 Paviment de panot ratllat 1,000 1,750 1,000 1,000 1,750

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,750 1,000 1,000 1,750

5 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedà i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#6 Paviment de panot ratllat 1,000 1,750 1,000 1,000 1,750

8 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#9 Paviment de panot ratllat 1,000 3,750 1,000 1,000 3,750

C#*D#*E#*F#10 1,000 3,750 1,000 1,000 3,750

12 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedà i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#13 Paviment de panot ratllat 1,000 3,750 1,000 1,000 3,750

15 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#16 Paviment de panot ratllat 1,000 0,950 1,000 1,000 0,950

C#*D#*E#*F#17 1,000 2,750 1,000 1,000 2,750

TOTAL AMIDAMENT 20,200

m2 Paviment de panot de tacs per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

10 G9E13207

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#2 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

Euro

Reurbanització Avinguda Catalunya TRAM1 (PART3),  carrer Conca de Tremp TRAM2 i carrer
Berguedà TRAM3, al barri de la Floresta de Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 12

5 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedà i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#6 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

8 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#9 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#10 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

12 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedà i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#13 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

15 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#16 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#17 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

TOTAL AMIDAMENT 9,600

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

11 G9E13204

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#2 1,000 72,550 1,000 1,000 72,550

C#*D#*E#*F#3 1,000 16,960 1,000 1,000 16,960

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,080 1,000 1,000 1,080

C#*D#*E#*F#5 1,000 0,980 1,000 1,000 0,980

7 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedà i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#8 1,000 71,900 1,000 1,000 71,900

C#*D#*E#*F#9 1,000 16,350 1,000 1,000 16,350

11 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#12 1,000 99,470 1,000 1,000 99,470

C#*D#*E#*F#13 1,000 10,100 1,000 1,000 10,100

C#*D#*E#*F#14 1,000 5,920 1,000 1,000 5,920

C#*D#*E#*F#15 1,000 10,000 1,000 1,000 10,000

17 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedà i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#18 1,000 89,490 1,000 1,000 89,490

C#*D#*E#*F#19 1,000 14,950 1,000 1,000 14,950

C#*D#*E#*F#21 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

0,000 0,000

C#*D#*E#*F#22 1,000 77,880 1,000 1,000 77,880

C#*D#*E#*F#23 1,000 120,890 1,000 1,000 120,890

C#*D#*E#*F#24 1,000 1,160 1,000 1,000 1,160

C#*D#*E#*F#25 1,000 3,220 1,000 1,000 3,220

27 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

Euro



Reurbanització Avinguda Catalunya TRAM1 (PART3),  carrer Conca de Tremp TRAM2 i carrer
Berguedà TRAM3, al barri de la Floresta de Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 13

C#*D#*E#*F#28 1,000 7,350 1,000 1,000 7,350

TOTAL AMIDAMENT 620,250

m Gual de peces de formigó, monocapa, 60x40x30 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 30cm d'alçària, i rejuntat amb morter

12 F9851610

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

C#*D#*E#*F#2 Gual 60x40x20 1,000 6,800 1,000 1,000 6,800

4 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedà i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#5 Gual 60x40x20 1,000 6,800 1,000 1,000 6,800

7 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#8 Gual 60x40x20 1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#9 1,000 6,400 1,000 1,000 6,400

11 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#12 1,000 4,800 1,000 1,000 4,800

TOTAL AMIDAMENT 28,800

m Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

13 F9851609

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedà i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#2 Gual 40x40x20 1,000 4,400 1,000 1,000 4,400

4 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#5 Gual 40x40x20 1,000 4,400 1,000 1,000 4,400

C#*D#*E#*F#6 1,000 4,800 1,000 1,000 4,800

C#*D#*E#*F#7 1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#8 1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#9 1,000 6,400 1,000 1,000 6,400

TOTAL AMIDAMENT 28,000

m Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T2 de 15x25 cm, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/20/I i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

14 F966A7JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Av/Catalunya C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

4 Av/Catalunya C/CBerguedà

C#*D#*E#*F#5 1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#7 Av/Catalunya-Camí del Mig 2,000 5,000 1,000 1,000 10,000

Euro

Reurbanització Avinguda Catalunya TRAM1 (PART3),  carrer Conca de Tremp TRAM2 i carrer
Berguedà TRAM3, al barri de la Floresta de Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT 18,000

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

15 F227T00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

1,000 100,000 3,300 1,000 330,000

C#*D#*E#*F#3 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 171,080 1,000 1,000 171,080

TOTAL AMIDAMENT 501,080

m3 Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM16 F921201J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

1,000 330,000 0,300 1,000 99,000

C#*D#*E#*F#3 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 171,080 0,300 1,000 51,324

TOTAL AMIDAMENT 150,324

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

17 F9J12E70

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i Camí del Mig

1,000 330,000 1,000 1,000 330,000

C#*D#*E#*F#3 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 171,080 1,000 1,000 171,080

C#*D#*E#*F#5 C/Conca de Tremp 1,000 7,090 1,000 1,000 7,090

C#*D#*E#*F#7 C/Berguedà 1,000 5,470 1,000 1,000 5,470

TOTAL AMIDAMENT 513,640

m2 Fresat de paviment de mescla bituminosa en un gruix de 4 cm i qualsevol amplaria, amb mitjants mecànics, incloent la
càrrega mecànica del material resultant, i la protecció de les rigoles, embornals, tapes de serveii vorades existents

18 F219FRE1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Conca de Tremp 1,000 7,090 1,000 1,000 7,090

C#*D#*E#*F#3 C/Berguedà 1,000 5,470 1,000 1,000 5,470

TOTAL AMIDAMENT 12,560

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m219 F9J13J40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i Camí del Mig

1,000 330,000 1,000 1,000 330,000

C#*D#*E#*F#3 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 171,080 1,000 1,000 171,080

C#*D#*E#*F#5 C/Conca de Tremp 1,000 7,090 1,000 1,000 7,090

Euro



Reurbanització Avinguda Catalunya TRAM1 (PART3),  carrer Conca de Tremp TRAM2 i carrer
Berguedà TRAM3, al barri de la Floresta de Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 15

C#*D#*E#*F#7 C/Berguedà 1,000 5,470 1,000 1,000 5,470

TOTAL AMIDAMENT 513,640

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

20 F9H12114

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

1,000 330,000 2,450 0,050 40,425

C#*D#*E#*F#3 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 171,080 2,450 0,050 20,957

C#*D#*E#*F#5 C/Conca de Tremp 1,000 7,090 2,450 0,050 0,869

C#*D#*E#*F#7 C/Berguedà 1,000 5,470 2,450 0,050 0,670

TOTAL AMIDAMENT 62,921

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D-8, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

21 F9H11251

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

1,000 330,000 2,450 0,070 56,595

C#*D#*E#*F#3 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 171,080 2,450 0,070 29,340

C#*D#*E#*F#5 C/Conca de Tremp 1,000 7,090 2,450 0,070 1,216

C#*D#*E#*F#7 C/Berguedà 1,000 5,470 2,450 0,070 0,938

TOTAL AMIDAMENT 88,089

m2 Pas elevat que inclou: Fresatge de fins a 6 cm. de gruix de paviment actual, inclou càrrega i transport a abocador de
material resultant i canón de l'abocador, reg d'imprimació amb emulsió bituminosa i subministrament,estesa i compactació
de 6 cm. de gruix de mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf 35/50 D amb àrid granític i betum asfàltic convencional.

22 F9H11252

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Av/Catalunya C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#2 1,000 15,000 3,000 1,000 45,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,500 1,600 1,000 5,600

5 Av/Catalunya C/CBerguedà

C#*D#*E#*F#6 1,000 15,000 3,000 1,000 45,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 3,500 1,600 1,000 5,600

C#*D#*E#*F#9 Av/Catalunya-Camí del Mig 1,000 4,000 3,000 1,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 113,200

ut Subministrament de Koelreuteria paniculada FASTIGIATA de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l23 FR43943D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 13,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Euro

Reurbanització Avinguda Catalunya TRAM1 (PART3),  carrer Conca de Tremp TRAM2 i carrer
Berguedà TRAM3, al barri de la Floresta de Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 16

ut Subministrament d'escosell model ROMBO construït en dues peces de xapa corten, en forma de safata i reforçada amb
passamans, inclou el marc d'angule amb encoratges per fixar al paviment

24 FR43944D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 13,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

PRESSUPOSTOBRA 01
INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENATCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa per instal·lacions de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

1 G222512J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya

C#*D#*E#*F#2 15,000 0,400 0,600 1,000 3,600

C#*D#*E#*F#3 30,000 0,400 0,600 1,000 7,200

C#*D#*E#*F#4 30,650 0,400 0,600 1,000 7,356

C#*D#*E#*F#5 32,750 0,400 0,600 1,000 7,860

C#*D#*E#*F#6 30,600 0,400 0,600 1,000 7,344

C#*D#*E#*F#7 30,000 0,400 0,600 1,000 7,200

C#*D#*E#*F#8 Fanals 6,000 0,600 0,600 0,600 1,296

C#*D#*E#*F#10 Carrer Conca de Tremp 29,000 0,400 0,600 1,000 6,960

C#*D#*E#*F#11 31,000 0,400 0,600 1,000 7,440

C#*D#*E#*F#12 7,000 0,400 0,600 1,000 1,680

C#*D#*E#*F#13 45,000 0,400 0,600 1,000 10,800

C#*D#*E#*F#14 Fanals 4,000 0,600 0,600 0,600 0,864

C#*D#*E#*F#16 Carrer Berguedà 40,000 0,400 0,600 1,000 9,600

C#*D#*E#*F#17 Fanals 3,000 0,600 0,600 0,600 0,648

C#*D#*E#*F#19 A deduir 10% excavació manual -0,100 79,848 1,000 1,000 -7,985

TOTAL AMIDAMENT 71,863

m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre camió2 F22200JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10 % excavació rases 0,100 79,848 1,000 1,000 7,985

TOTAL AMIDAMENT 7,985

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

3 F227F0JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 15,000 1,000 0,600 1,000 9,000

Euro



Reurbanització Avinguda Catalunya TRAM1 (PART3),  carrer Conca de Tremp TRAM2 i carrer
Berguedà TRAM3, al barri de la Floresta de Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 17

C#*D#*E#*F#3 30,000 1,000 0,600 1,000 18,000

C#*D#*E#*F#4 30,650 1,000 0,600 1,000 18,390

C#*D#*E#*F#5 32,750 1,000 0,600 1,000 19,650

C#*D#*E#*F#6 30,600 1,000 0,600 1,000 18,360

C#*D#*E#*F#7 30,000 1,000 0,600 1,000 18,000

C#*D#*E#*F#9 Carrer Conca de Tremp 29,000 1,000 0,600 1,000 17,400

C#*D#*E#*F#10 31,000 1,000 0,600 1,000 18,600

C#*D#*E#*F#11 7,000 1,000 0,600 1,000 4,200

C#*D#*E#*F#12 45,000 1,000 0,600 1,000 27,000

C#*D#*E#*F#14 Carrer Berguedà 40,000 1,000 0,600 1,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 192,600

m3 Subministrament de sauló garbellat d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

4 F2A110JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Rases

C#*D#*E#*F#2 Avinguda de Catalunya 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#3 15,000 0,400 0,200 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#4 30,000 0,400 0,200 1,000 2,400

C#*D#*E#*F#5 30,650 0,400 0,200 1,000 2,452

C#*D#*E#*F#6 32,750 0,400 0,200 1,000 2,620

C#*D#*E#*F#7 30,600 0,400 0,200 1,000 2,448

C#*D#*E#*F#8 30,000 0,400 0,200 1,000 2,400

C#*D#*E#*F#10 Carrer Conca de Tremp 29,000 0,400 0,200 1,000 2,320

C#*D#*E#*F#11 31,000 0,400 0,200 1,000 2,480

C#*D#*E#*F#12 7,000 0,400 0,200 1,000 0,560

C#*D#*E#*F#13 45,000 0,400 0,200 1,000 3,600

C#*D#*E#*F#15 Carrer Berguedà 40,000 0,400 0,200 1,000 3,200

TOTAL AMIDAMENT 25,680

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del

reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

5 F228A80F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya

C#*D#*E#*F#2 15,000 0,400 0,400 1,000 2,400

C#*D#*E#*F#3 30,000 0,400 0,400 1,000 4,800

C#*D#*E#*F#4 30,650 0,400 0,400 1,000 4,904

C#*D#*E#*F#5 32,750 0,400 0,400 1,000 5,240

Euro

Reurbanització Avinguda Catalunya TRAM1 (PART3),  carrer Conca de Tremp TRAM2 i carrer
Berguedà TRAM3, al barri de la Floresta de Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 18

C#*D#*E#*F#6 30,600 0,400 0,400 1,000 4,896

C#*D#*E#*F#7 30,000 0,400 0,400 1,000 4,800

C#*D#*E#*F#8 Fanals 6,000 0,600 0,600 0,600 1,296

C#*D#*E#*F#10 Carrer Conca de Tremp 29,000 0,400 0,400 1,000 4,640

C#*D#*E#*F#11 31,000 0,400 0,400 1,000 4,960

C#*D#*E#*F#12 7,000 0,400 0,400 1,000 1,120

C#*D#*E#*F#13 45,000 0,400 0,400 1,000 7,200

C#*D#*E#*F#14 Fanals 4,000 0,600 0,600 0,600 0,864

C#*D#*E#*F#16 Carrer Berguedà 40,000 0,400 0,400 1,000 6,400

C#*D#*E#*F#17 Fanals 3,000 0,600 0,600 0,600 0,648

TOTAL AMIDAMENT 54,168

m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

6 F2412033

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rebliment de terres 1,000 54,168 1,000 1,000 54,168

C#*D#*E#*F#2 A deduir subministrament terres
seleccionades

-1,000 25,680 1,000 1,000 -25,680

C#*D#*E#*F#3 Esponjament 25% 0,250 28,488 1,000 1,000 7,122

TOTAL AMIDAMENT 35,610

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

7 F2R3506A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aportació de terres seleccionades 1,000 25,680 1,000 1,000 25,680

C#*D#*E#*F#2 Esponjament 25% 0,250 25,680 1,000 1,000 6,420

TOTAL AMIDAMENT 32,100

Euro



Reurbanització Avinguda Catalunya TRAM1 (PART3),  carrer Conca de Tremp TRAM2 i carrer
Berguedà TRAM3, al barri de la Floresta de Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 19

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

8 F2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aportació de terres seleccionades 1,000 25,680 1,000 1,000 25,680

C#*D#*E#*F#2 Esponjament 25% 0,250 25,680 1,000 1,000 6,420

TOTAL AMIDAMENT 32,100

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

9 GG22TD1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya

C#*D#*E#*F#2 15,000 1,000 1,000 1,000 15,000

C#*D#*E#*F#3 30,000 1,000 1,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#4 30,650 1,000 1,000 1,000 30,650

C#*D#*E#*F#5 32,750 1,000 1,000 1,000 32,750

C#*D#*E#*F#6 30,600 1,000 1,000 1,000 30,600

C#*D#*E#*F#7 30,000 1,000 1,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#8 Fanals 6,000 2,000 1,000 1,000 12,000

C#*D#*E#*F#10 Carrer Conca de Tremp 29,000 1,000 1,000 1,000 29,000

C#*D#*E#*F#11 31,000 1,000 1,000 1,000 31,000

C#*D#*E#*F#12 7,000 1,000 1,000 1,000 7,000

C#*D#*E#*F#13 45,000 1,000 1,000 1,000 45,000

C#*D#*E#*F#14 Fanals 4,000 2,000 1,000 1,000 8,000

C#*D#*E#*F#16 Carrer Berguedà 40,000 1,000 1,000 1,000 40,000

C#*D#*E#*F#17 Fanals 3,000 2,000 1,000 1,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 347,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment10 GG380902

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 15,000 1,000 1,000 1,000 15,000

C#*D#*E#*F#3 30,000 1,000 1,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#4 30,650 1,000 1,000 1,000 30,650

C#*D#*E#*F#5 32,750 1,000 1,000 1,000 32,750

C#*D#*E#*F#6 30,600 1,000 1,000 1,000 30,600

C#*D#*E#*F#7 30,000 1,000 1,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#8 Fanals 6,000 2,500 2,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#10 Carrer Conca de Tremp 29,000 1,000 1,000 1,000 29,000

C#*D#*E#*F#11 31,000 1,000 1,000 1,000 31,000

Euro

Reurbanització Avinguda Catalunya TRAM1 (PART3),  carrer Conca de Tremp TRAM2 i carrer
Berguedà TRAM3, al barri de la Floresta de Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 20

C#*D#*E#*F#12 7,000 1,000 1,000 1,000 7,000

C#*D#*E#*F#13 45,000 1,000 1,000 1,000 45,000

C#*D#*E#*F#14 Fanals 4,000 2,500 2,000 1,000 20,000

C#*D#*E#*F#16 Carrer Berguedà 40,000 1,000 1,000 1,000 40,000

C#*D#*E#*F#17 Fanals 3,000 2,500 2,000 1,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 386,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

11 FG31B554

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya

C#*D#*E#*F#2 15,000 1,000 1,000 1,000 15,000

C#*D#*E#*F#3 30,000 1,000 1,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#4 30,650 1,000 1,000 1,000 30,650

C#*D#*E#*F#5 32,750 1,000 1,000 1,000 32,750

C#*D#*E#*F#6 30,600 1,000 1,000 1,000 30,600

C#*D#*E#*F#7 30,000 1,000 1,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#8 Fanals 6,000 2,500 2,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#10 Carrer Conca de Tremp 29,000 1,000 1,000 1,000 29,000

C#*D#*E#*F#11 31,000 1,000 1,000 1,000 31,000

C#*D#*E#*F#12 7,000 1,000 1,000 1,000 7,000

C#*D#*E#*F#13 45,000 1,000 1,000 1,000 45,000

C#*D#*E#*F#14 Fanals 4,000 2,500 2,000 1,000 20,000

C#*D#*E#*F#16 Carrer Berguedà 40,000 1,000 1,000 1,000 40,000

C#*D#*E#*F#17 Fanals 3,000 2,500 2,000 1,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 386,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

12 FGD1222E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Columna de d'acer galvanitzat, model Nikolson de iluminación roura o similar, telescópica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

13 FHM11F2J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

1,000 6,000 1,000 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

Euro
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C#*D#*E#*F#4 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

1,000 3,000 1,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70 W, amb
reactància de doble nivell automàtica, de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport. Model
okapi de GE Lighting o similar
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.

14 FHN3354J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

1,000 6,000 1,000 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

1,000 3,000 1,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

pa Projecte i legalizació de la instal·lació de enllumenat públic15 FHNJJJJ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 34x34x40 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.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

16 FDK262JJ

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOSTOBRA 01
SOTERRAMENT XARXA ELÈCTRICACAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Instal·lació existent. Eliminació de residus1 SXE1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Desmuntatge de pals de fusta BT2 SXE2

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m Desmuntatge de conductor BT convertit en suport3 SXE3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 81,000 81,000

TOTAL AMIDAMENT 81,000

m Desmuntatge trenat sobre el suport4 SXE4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro

Reurbanització Avinguda Catalunya TRAM1 (PART3),  carrer Conca de Tremp TRAM2 i carrer
Berguedà TRAM3, al barri de la Floresta de Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 22

C#*D#*E#*F#1 88,000 88,000

TOTAL AMIDAMENT 88,000

ut Obtenir els permisos5 SXE5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Cadenat 25*5, armari i inslal·lacions BT6 SXE6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

ut Legalització7 SXE7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Noves instal·lacions d'extensió. 6700125 Caixa de derivació fusibles per RZ8 SXE8

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut 670619 Caixa general de protecció esquerra 7 400A9 SXE9

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Instal·lació caixa façana10 SXE10

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Cable AL XZ1 0,6/1 KV 1x150 mm2 AL11 SXE11

AMIDAMENT DIRECTE 313,000

m Cable AL XZ1 0,6/1 KV 1x240 mm2 AL12 SXE12

AMIDAMENT DIRECTE 939,000

ut Cata localització serveis13 SXE13

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

m2 Demolició i reposició de panots14 SXE14

AMIDAMENT DIRECTE 76,000

Euro
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m2 Demolició i reposició d'asfalt de més de 8 m215 SXE15

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m Canalització tipus C16 SXE16

AMIDAMENT DIRECTE 205,000

m Estès sota tub BT de més de 50 mm217 SXE17

AMIDAMENT DIRECTE 313,000

ut Plànol AS BUILT xarxa soterrada MT/BT de menys de 15 m18 SXE18

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Suplement AS BUILT xarxa soterrada MT7BT de més de 100 m19 SXE19

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Prova de rigidesa cables BT20 SXE20

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

ut Connexió a circuit amb terminal21 SXE21

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

ut 6700034 Caixa de seccionament 400 A22 SXE22

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut 6700038 Caixa de distribució en urbanitzacions23 SXE23

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

ut Instal·lació armari/caixa encastada en nínxol24 SXE24

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

ut Pat del neutre en caixa25 SXE25

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

ut Eliminació de residus26 SXE26

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Obtenir els permisos27 SXE27

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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ut Legalització28 SXE28

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Enginyeria/Topografia/Projecte29 SXE29

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Ajudes a la col·locació de les caixes30 SXEE1

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

pa Ajudes a la CIA31 SXEE2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOSTOBRA 01
CONSTRUCCIÓ XARXA D'AIGÜES PLUVIALS I RESIDUALSCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora
bivalva batilon i càrrega mecànica del material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material
ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

1 F2226263

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 D400

2 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#3 Pluvial 1,000 140,000 1,000 1,000 140,000

5 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#6 Pluvial 1,000 146,760 1,000 1,000 146,760

C#*D#*E#*F#7 Fecal 1,000 146,760 1,000 1,000 146,760

9 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#10 Pluvial 1,000 96,500 1,000 1,000 96,500

C#*D#*E#*F#11 Fecal 1,000 96,500 1,000 1,000 96,500

13 D200

14 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#15 Pluvial 6,000 5,000 0,400 0,600 7,200

17 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

Euro
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C#*D#*E#*F#18 Pluvial 7,000 5,000 0,400 0,600 8,400

C#*D#*E#*F#19 Fecal 11,000 6,000 0,400 0,600 15,840

21 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#22 Pluvial 4,000 1,000 0,400 0,600 0,960

C#*D#*E#*F#23 Fecal 6,000 6,000 0,400 0,600 8,640

C#*D#*E#*F#25 Excavació manual -10% -1,000 667,560 1,000 0,100 -66,756

TOTAL AMIDAMENT 600,804

m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre camió2 F22200JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10 % excavació rases 1,000 667,560 1,000 0,100 66,756

TOTAL AMIDAMENT 66,756

m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material
ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

3 F222KA22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Pous

C#*D#*E#*F#2 P9 1,000 1,770 1,770

C#*D#*E#*F#3 P10 1,000 1,870 1,870

C#*D#*E#*F#4 P11 1,000 1,120 1,120

C#*D#*E#*F#5 P12 1,000 1,160 1,160

C#*D#*E#*F#6 P13 1,000 1,420 1,420

C#*D#*E#*F#7 P14 1,000 0,970 0,970

C#*D#*E#*F#8 P15 1,000 0,840 0,840

C#*D#*E#*F#9 P16 1,000 0,900 0,900

C#*D#*E#*F#10 P17 1,000 0,890 0,890

C#*D#*E#*F#11 P18 1,000 1,380 1,380

C#*D#*E#*F#12 R14' 1,000 0,970 0,970

C#*D#*E#*F#13 R15' 1,000 0,840 0,840

C#*D#*E#*F#14 R16' 1,000 0,900 0,900

C#*D#*E#*F#15 R17' 1,000 0,890 0,890

C#*D#*E#*F#16 R18' 1,000 1,380 1,380

TOTAL AMIDAMENT 17,300

Euro
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m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4 F227F0JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 D400

2 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#3 Pluvial 1,000 140,000 1,000 1,000 140,000

5 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#6 Pluvial 1,000 77,680 1,000 1,000 77,680

C#*D#*E#*F#7 Fecal 1,000 77,680 1,000 1,000 77,680

9 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#10 Pluvial 1,000 50,430 1,000 1,000 50,430

C#*D#*E#*F#11 Fecal 1,000 50,430 1,000 1,000 50,430

13 D200

14 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#15 Pluvial 6,000 5,000 0,400 1,000 12,000

17 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#18 Pluvial 7,000 5,000 0,400 1,000 14,000

C#*D#*E#*F#19 Fecal 11,000 6,000 0,400 1,000 26,400

21 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#22 Pluvial 4,000 5,000 0,400 1,000 8,000

C#*D#*E#*F#23 Fecal 6,000 6,000 0,400 1,000 14,400

TOTAL AMIDAMENT 471,020

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del

reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

5 F228A80F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació de rases 1,000 1,000 1,000 684,860 684,860

2 D400

3 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#4 Pluvial -1,000 140,000 1,000 0,196 -27,440

C#*D#*E#*F#5 Llit de sorra -1,000 140,000 1,000 0,100 -14,000

7 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#8 Pluvial -1,000 146,760 1,000 0,196 -28,765

C#*D#*E#*F#9 Fecal -1,000 146,760 1,000 0,196 -28,765

C#*D#*E#*F#10 Llit de sorra -1,000 146,760 1,000 0,100 -14,676

C#*D#*E#*F#11 Llit de sorra -1,000 146,760 1,000 0,100 -14,676

13 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#14 Pluvial -1,000 96,500 1,000 0,196 -18,914

Euro
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C#*D#*E#*F#15 Fecal -1,000 96,500 1,000 0,196 -18,914

C#*D#*E#*F#16 Llit de sorra -1,000 96,500 1,000 0,100 -9,650

C#*D#*E#*F#17 Llit de sorra -1,000 96,500 1,000 0,100 -9,650

19 D200

20 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#21 Pluvial -30,000 0,400 0,600 0,125 -0,900

C#*D#*E#*F#22 Llit de sorra -30,000 0,400 0,600 0,100 -0,720

24 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#25 Pluvial -35,000 0,400 0,600 0,125 -1,050

C#*D#*E#*F#26 Fecal -66,000 0,400 0,600 0,125 -1,980

C#*D#*E#*F#27 Llit de sorra -35,000 0,400 0,600 0,100 -0,840

C#*D#*E#*F#28 Llit de sorra -66,000 0,400 0,600 0,100 -1,584

30 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#31 Pluvial -20,000 0,400 0,600 0,125 -0,600

C#*D#*E#*F#32 Fecal -48,000 0,400 0,600 0,125 -1,440

C#*D#*E#*F#33 Llit de sorra -20,000 0,400 0,600 0,100 -0,480

C#*D#*E#*F#34 Llit de sorra -48,000 0,400 0,600 0,100 -1,152

TOTAL AMIDAMENT 488,664

m3 Subministrament de sauló garbellat d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

6 F2A110JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 D400

2 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#3 Llit de sorra 1,000 140,000 1,000 0,100 14,000

5 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#6 Llit de sorra 1,000 146,760 1,000 0,100 14,676

C#*D#*E#*F#7 Llit de sorra 1,000 146,760 1,000 0,100 14,676

9 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#10 Llit de sorra 1,000 96,500 1,000 0,100 9,650

C#*D#*E#*F#11 Llit de sorra 1,000 96,500 1,000 0,100 9,650

13 D200

14 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#15 Llit de sorra 6,000 5,000 0,400 0,100 1,200

17 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#18 Llit de sorra 7,000 5,000 0,400 0,100 1,400

C#*D#*E#*F#19 Llit de sorra 11,000 6,000 0,400 0,100 2,640

Euro
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21 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#22 Llit de sorra 4,000 5,000 0,400 0,100 0,800

C#*D#*E#*F#23 Llit de sorra 6,000 6,000 0,400 0,100 1,440

TOTAL AMIDAMENT 70,132

m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

7 F2412033

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rebliment de terres 1,000 488,664 1,000 1,000 488,664

C#*D#*E#*F#2 A deduir subministrament terres
d'aportació

-1,000 70,132 1,000 1,000 -70,132

C#*D#*E#*F#3 Esponjament 0,250 418,532 1,000 1,000 104,633

TOTAL AMIDAMENT 523,165

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

8 F2R3506A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació total 1,000 684,860 684,860

C#*D#*E#*F#2 Rebliment de rases -1,000 488,664 -488,664

C#*D#*E#*F#3 Suministre terra seleccionada -1,000 70,132 -70,132

C#*D#*E#*F#4 Esponjament 0,250 126,064 31,516

TOTAL AMIDAMENT 157,580

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

9 F2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 157,580 157,580

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 157,580

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

10 FD7JE186

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 D200

2 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#3 Pluvial 6,000 5,000 1,000 1,000 30,000

5 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#6 Pluvial 7,000 5,000 1,000 1,000 35,000

C#*D#*E#*F#7 Fecal 11,000 6,000 1,000 1,000 66,000

9 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#10 Pluvial 4,000 5,000 1,000 1,000 20,000

C#*D#*E#*F#11 Fecal 6,000 6,000 1,000 1,000 36,000

TOTAL AMIDAMENT 187,000

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

11 FD7JL146

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 D400

2 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#3 Pluvial 1,000 140,000 1,000 1,000 140,000

5 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#6 Pluvial 1,000 77,680 1,000 1,000 77,680

C#*D#*E#*F#7 Fecal 1,000 77,680 1,000 1,000 77,680

9 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#10 Pluvial 1,000 50,430 1,000 1,000 50,430

C#*D#*E#*F#11 Fecal 1,000 50,430 1,000 1,000 50,430

TOTAL AMIDAMENT 396,220

u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 30 cm de gruix, lleugerament armada amb una malla
electrosoldada ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer per m2 , per a pou de registre

12 GDB1U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Pous

C#*D#*E#*F#2 P9 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 P10 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 P11 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 P12 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 P13 1,000 1,000

Euro
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C#*D#*E#*F#7 P14 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 P15 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 P16 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 P17 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 P18 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#12 R14' 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#13 R15' 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#14 R16' 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#15 R17' 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#16 R18' 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat,
col·locades amb morter ciment 1:6

13 GDD15094

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Pous

C#*D#*E#*F#2 P9 1,000 1,770 1,770

C#*D#*E#*F#3 P10 1,000 1,870 1,870

C#*D#*E#*F#4 P11 1,000 1,120 1,120

C#*D#*E#*F#5 P12 1,000 1,160 1,160

C#*D#*E#*F#6 P13 1,000 1,420 1,420

C#*D#*E#*F#7 P14 1,000 0,970 0,970

C#*D#*E#*F#8 P15 1,000 0,840 0,840

C#*D#*E#*F#9 P16 1,000 0,900 0,900

C#*D#*E#*F#10 P17 1,000 0,890 0,890

C#*D#*E#*F#11 P18 1,000 1,380 1,380

C#*D#*E#*F#12 R14' 1,000 0,970 0,970

C#*D#*E#*F#13 R15' 1,000 0,840 0,840

C#*D#*E#*F#14 R16' 1,000 0,900 0,900

C#*D#*E#*F#15 R17' 1,000 0,890 0,890

C#*D#*E#*F#16 R18' 1,000 1,380 1,380

TOTAL AMIDAMENT 17,300

u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

14 GDDZ5DD4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i
esquerdejat per fora amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

15 GD5J534E

Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 D200

2 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#3 Pluvial 6,000 1,000 1,000 1,000 6,000

5 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#6 Pluvial 7,000 1,000 1,000 1,000 7,000

8 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#9 Pluvial 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x300x40 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

16 GD5ZBCC4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 D200

2 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#3 Pluvial 6,000 1,000 1,000 1,000 6,000

5 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#6 Pluvial 7,000 1,000 1,000 1,000 7,000

8 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#9 Pluvial 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

ut Connexió del tub de diàmetre 400 mmm a l'actual calaix o conducció de clavaguerem, per mitjans mecànics i ajudes
manuals. S'inclou les feines prèvies, l'obertura de cates, el tall del carrer, senyalització i reunions amb la policia, l'obertura
del forat a l'actual canonada de clavagueram, el segellat de la conducció un cop conectada amd material apropiat,
impermeable i elàstic, el reblert i compactat de terres, la formació de la base de formigó per la posterior col·locació del
paviment definitiu, i en definitiva tots els elements mecànics, manuals, materials, i de seguretats necessaris per a la
perfecte execució de la partida.

17 GD000001J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm18 G219Q105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Camí del Mig entre Avd. de Catalunya i
C/Riereta

2,000 16,000 1,000 1,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

19 F2194XL5

Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Camí del Mig entre Avd. de Catalunya i
C/Riereta

1,000 27,080 6,000 1,000 162,480

TOTAL AMIDAMENT 162,480

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

20 F2R542AA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Camí del Mig entre Avd. de Catalunya i
C/Riereta

6,000 27,080 0,200 1,350 43,870

TOTAL AMIDAMENT 43,870

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

21 G2RA73JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Camí del Mig entre Avd. de Catalunya i
C/Riereta

6,000 27,080 0,200 1,350 43,870

TOTAL AMIDAMENT 43,870

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

22 F9J12E70

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Camí del Mig entre Avd. de Catalunya i
C/Riereta

1,000 27,080 6,000 1,000 162,480

TOTAL AMIDAMENT 162,480

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m223 F9J13J40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Camí del Mig entre Avd. de Catalunya i
C/Riereta

1,000 27,080 6,000 1,000 162,480

TOTAL AMIDAMENT 162,480

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

24 F9H12114

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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C#*D#*E#*F#1 Camí del Mig entre Avd. de Catalunya i
C/Riereta

6,000 27,080 2,450 0,050 19,904

TOTAL AMIDAMENT 19,904

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D-8, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

25 F9H11251

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Camí del Mig entre Avd. de Catalunya i
C/Riereta

6,000 27,080 2,450 0,070 27,865

TOTAL AMIDAMENT 27,865

PRESSUPOSTOBRA 01
INSTAL·LACIÓ AIGUA POTABLECAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa per instal·lacions de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

1 G222512J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 100,000 0,600 1,000 0,800 48,000

C#*D#*E#*F#2 Carrer Conca de Tremp 77,680 0,600 1,000 0,800 37,286

C#*D#*E#*F#3 77,680 0,600 1,000 0,800 37,286

C#*D#*E#*F#4 Carrer Berguedà 50,430 0,600 1,000 0,800 24,206

C#*D#*E#*F#5 50,430 0,600 1,000 0,800 24,206

C#*D#*E#*F#7 A deduir 10% excavació manual -1,000 170,984 1,000 0,100 -17,098

TOTAL AMIDAMENT 153,886

m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre camió2 F22200JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10% excavació manual 1,000 170,984 1,000 0,100 17,098

TOTAL AMIDAMENT 17,098

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

3 F227F0JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 1,000 100,000 0,600 1,000 60,000

C#*D#*E#*F#2 Carrer Conca de Tremp 1,000 77,680 0,600 1,000 46,608

C#*D#*E#*F#3 1,000 77,680 0,600 1,000 46,608

C#*D#*E#*F#4 Carrer Berguedà 1,000 50,430 0,600 1,000 30,258

C#*D#*E#*F#5 1,000 50,430 0,600 1,000 30,258

TOTAL AMIDAMENT 213,732

Euro
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m3 Subministrament de sauló garbellat d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

4 F2A110JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 1,000 100,000 0,600 0,400 24,000

C#*D#*E#*F#2 Carrer Conca de Tremp 1,000 77,680 0,600 0,400 18,643

C#*D#*E#*F#3 1,000 77,680 0,600 0,400 18,643

C#*D#*E#*F#4 Carrer Berguedà 1,000 50,430 0,600 0,400 12,103

C#*D#*E#*F#5 1,000 50,430 0,600 0,400 12,103

TOTAL AMIDAMENT 85,492

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del

reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

5 F228A80F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 1,000 100,000 0,600 0,400 24,000

C#*D#*E#*F#2 Carrer Conca de Tremp 1,000 77,680 0,600 0,400 18,643

C#*D#*E#*F#3 1,000 77,680 0,600 0,400 18,643

C#*D#*E#*F#4 Carrer Berguedà 1,000 50,430 0,600 0,400 12,103

C#*D#*E#*F#5 1,000 50,430 0,600 0,400 12,103

TOTAL AMIDAMENT 85,492

m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

6 F2412033

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 1,000 100,000 0,600 0,400 24,000

C#*D#*E#*F#2 Carrer Conca de Tremp 1,000 77,680 0,600 0,400 18,643

C#*D#*E#*F#3 1,000 77,680 0,600 0,400 18,643

C#*D#*E#*F#4 Carrer Berguedà 1,000 50,430 0,600 0,400 12,103

C#*D#*E#*F#5 1,000 50,430 0,600 0,400 12,103

TOTAL AMIDAMENT 85,492

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 35

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

7 F2R3506A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 1,000 100,000 0,600 0,400 24,000

C#*D#*E#*F#2 Carrer Conca de Tremp 1,000 77,680 0,600 0,400 18,643

C#*D#*E#*F#3 1,000 77,680 0,600 0,400 18,643

C#*D#*E#*F#4 Carrer Berguedà 1,000 50,430 0,600 0,400 12,103

C#*D#*E#*F#5 1,000 50,430 0,600 0,400 12,103

TOTAL AMIDAMENT 85,492

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

8 F2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 1,000 100,000 0,600 0,400 24,000

C#*D#*E#*F#2 Carrer Conca de Tremp 1,000 77,680 0,600 0,400 18,643

C#*D#*E#*F#3 1,000 77,680 0,600 0,400 18,643

C#*D#*E#*F#4 Carrer Berguedà 1,000 50,430 0,600 0,400 12,103

C#*D#*E#*F#5 1,000 50,430 0,600 0,400 12,103

TOTAL AMIDAMENT 85,492

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

9 FFB1JJJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 220,000 220,000

TOTAL AMIDAMENT 220,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

10 FFB2JJJ

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

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

11 FFB1JJ1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 220,000 220,000

Euro

Reurbanització Avinguda Catalunya TRAM1 (PART3),  carrer Conca de Tremp TRAM2 i carrer
Berguedà TRAM3, al barri de la Floresta de Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 36

C#*D#*E#*F#2 1,000 120,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 340,000

ut Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

12 FFB1JJ2

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

ut Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 90 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

13 FFB1JJ3

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2 i col·locat al fons de la rasa

14 FFB1JJ4

AMIDAMENT DIRECTE 19,200

ut Tapa TIPUS ´´Gas´´, per a pericó de serveis, de 135x120 mm amb la incripció d'AIGÜES15 FFB1JJ6

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

ut Tapa TIPUS ´´Pera´´, per a pericó de serveis, de 190x190 mm amb la incripció d'AIGÜES16 FFB1JJ5

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

ut Tapa TIPUS ´´Purdie´´, per a pericó de serveis, de 145x145 mm amb la incripció d'AIGÜES17 FFB1JJ13

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Connexió 8. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

18 FFB1JJ40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

19 FFB1JJ41

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

20 FFB1JJ42

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la rasa.21 FFB1JJ43

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 37

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.22 FFB1JJ44

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Connexió 9. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

23 FFB1JJ45

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

24 FFB1JJ46

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.25 FFB1JJ47

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

ut Connexió 10. Derivació de fosa de 80 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per
a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

26 FFB1JJ48

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Con de reducció de fosa per a passar de 100 mm de DN a 80 mm de DN, amb 2 unions embridades amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa

27 FFB1JJ49

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

28 FFB1JJ50

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

29 FFB1JJ51

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 80 mm
de DN, col·locat al fons de la rasa

30 FFB1JJ52

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 80 mm
de DN, col·locat al fons de la rasa

31 FFB1JJ53

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 38

ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la rasa.32 FFB1JJ54

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.33 FFB1JJ55

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Connexió 11. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

34 FFB1JJ56

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

35 FFB1JJ57

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

36 FFB1JJ58

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la rasa.37 FFB1JJ59

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.38 FFB1JJ60

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Connexió 12. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

39 FFB1JJ61

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

40 FFB1JJ62

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.41 FFB1JJ63

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

ut Connexió 13. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada superficialment

42 FFB1JJ64

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

43 FFB1JJ65

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 80 mm
de DN, col·locat al fons de la rasa

44 FFB1JJ66

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Derivació de fosa de 200 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

45 FFB1JJ67

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la rasa.46 FFB1JJ68

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Maniguet de connexió de fosa de 200 mm de DN amb 1 unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

47 FFB1JJ69

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

ut Connexió 14. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

48 FFB1JJ70

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

49 FFB1JJ71

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Derivació de fosa de 200 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 100 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

50 FFB1JJ72

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 200
mm de DN, col·locat al fons de la rasa

51 FFB1JJ73

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 100
mm de DN, col·locat al fons de la rasa

52 FFB1JJ74
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior

53 FFB1JJ75

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

54 FFB1JJ76

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Unió per testa de fosa amb 2 brides exemptes, 2 anelles elastomèriques d'estanquitat i 1 maniguet de reacció de 100 mm
de DN i col·locada al fons de la rasa

55 FFB1JJ77

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 30x15 cm, acabada amb pintura no reflectora,
fixada al senyal

56 FFB1JJ78

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base57 FFB1JJ79

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Maniguet de connexió de fosa de 200 mm de DN amb 1 unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

58 FFB1JJ80

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.59 FFB1JJ81

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Connexió 15. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

60 FFB1JJ82

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

61 FFB1JJ83

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Derivació de fosa de 200 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 100 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

62 FFB1JJ84

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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ut Maniguet de connexió de fosa de 200 mm de DN amb 1 unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

63 FFB1JJ85

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.64 FFB1JJ86

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Nova escomesa de 32mm (1´´) amb clau de registre. Inclou totes les peces especials (AGBAR). No inclou comptador65 FFB1JJ87

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

ut Proves de Pressió de 500m a 1000m66 FFB1JJ88

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Desinfecció de la canalització segons el RD 140/200367 FFB1JJ89

AMIDAMENT DIRECTE 340,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

68 FDKZHJB4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

69 FDK282GA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

70 FFB18455

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 boques de reg 100,000 100,000

C#*D#*E#*F#3 Degoters 176,000 176,000

TOTAL AMIDAMENT 276,000

u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat
perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

71 FJS5A764

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 13,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó72 FJS5R101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó73 FJS5R102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre,
pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada

74 FJS1U040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre
màxim de 8 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i
comprovat

75 FJSA1081

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió
màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

76 FJSB1411

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOSTOBRA 01
INSTAL·LACIÓ XARXA DE TELECOMUNICACIONSCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora
bivalva batilon i càrrega mecànica del material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material
ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

1 F2226263

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Prisma 4 tubs

C#*D#*E#*F#2 Avinguda Catalunya 2,000 140,000 0,400 0,770 86,240
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4 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#5 2,000 77,680 0,400 0,770 47,851

C#*D#*E#*F#7 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

2,000 50,430 0,400 0,770 31,065

9 Tubs de 63 mm.

C#*D#*E#*F#10 Avinguda Catalunya 2,000 7,000 0,400 0,400 2,240

C#*D#*E#*F#11 2,000 7,000 0,400 0,400 2,240

C#*D#*E#*F#13 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

2,000 7,000 0,400 0,400 2,240

C#*D#*E#*F#14 2,000 5,000 0,400 0,400 1,600

C#*D#*E#*F#16 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

2,000 5,000 0,400 0,400 1,600

C#*D#*E#*F#17 2,000 4,000 0,400 0,400 1,280

C#*D#*E#*F#19 10 % excavació rases -1,000 176,356 1,000 0,100 -17,636

TOTAL AMIDAMENT 158,720

m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre camió2 F22200JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10 % excavació rases 1,000 176,356 1,000 0,100 17,636

TOTAL AMIDAMENT 17,636

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

3 F227F0JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Prisma 4 tubs

C#*D#*E#*F#2 Avinguda Catalunya 2,000 140,000 0,400 1,000 112,000

4 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#5 2,000 77,680 0,400 1,000 62,144

C#*D#*E#*F#7 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

2,000 50,430 0,400 1,000 40,344

9 Tubs de 63 mm.

C#*D#*E#*F#10 Avinguda Catalunya 2,000 7,000 0,400 1,000 5,600

C#*D#*E#*F#11 2,000 7,000 0,400 1,000 5,600

C#*D#*E#*F#13 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

2,000 7,000 0,400 1,000 5,600

C#*D#*E#*F#14 2,000 5,000 0,400 1,000 4,000

15 0,000

C#*D#*E#*F#16 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

2,000 5,000 0,400 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#17 2,000 4,000 0,400 1,000 3,200

TOTAL AMIDAMENT 242,488
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m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del

reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

4 F228A80F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Prisma 4 tubs

C#*D#*E#*F#2 Avinguda Catalunya 2,000 140,000 0,400 0,400 44,800

4 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#5 2,000 77,680 0,400 0,400 24,858

C#*D#*E#*F#7 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

2,000 50,430 0,400 0,400 16,138

9 Tubs de 63 mm.

C#*D#*E#*F#10 Avinguda Catalunya 2,000 7,000 0,400 0,400 2,240

C#*D#*E#*F#11 2,000 7,000 0,400 0,400 2,240

C#*D#*E#*F#13 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

2,000 7,000 0,400 0,400 2,240

C#*D#*E#*F#14 2,000 5,000 0,400 0,400 1,600

C#*D#*E#*F#16 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

2,000 5,000 0,400 0,400 1,600

C#*D#*E#*F#17 2,000 4,000 0,400 0,400 1,280

TOTAL AMIDAMENT 96,996

m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

5 F2412033

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació de rases 1,000 158,720 1,000 1,000 158,720

C#*D#*E#*F#2 1,000 17,412 1,000 1,000 17,412

C#*D#*E#*F#3 Rebliment i piconatge -1,000 96,996 1,000 1,000 -96,996

C#*D#*E#*F#4 Esponjament 0,250 79,136 1,000 1,000 19,784

TOTAL AMIDAMENT 98,920
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m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

6 F2R3506A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació de rases 1,000 176,132 1,000 1,000 176,132

C#*D#*E#*F#2 Rebliment -1,000 96,996 1,000 1,000 -96,996

C#*D#*E#*F#3 Esponjament 25% 0,250 79,136 1,000 1,000 19,784

TOTAL AMIDAMENT 98,920

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

7 F2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 98,920 98,920

TOTAL AMIDAMENT 98,920

m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 33x23 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar.

8 FDG524JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Tubs de 63 mm.

C#*D#*E#*F#2 Avinguda Catalunya 2,000 7,000 2,000 1,000 28,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 7,000 2,000 1,000 28,000

C#*D#*E#*F#5 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

2,000 7,000 2,000 1,000 28,000

C#*D#*E#*F#6 2,000 5,000 2,000 1,000 20,000

C#*D#*E#*F#8 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

2,000 5,000 2,000 1,000 20,000

C#*D#*E#*F#9 2,000 4,000 2,000 1,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 140,000

m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats, 2 de polietilè de 110 mm i 2 de 63 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 33x37 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar.

9 FDG544JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Prisma 4 tubs
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C#*D#*E#*F#2 Avinguda Catalunya 2,000 140,000 1,000 1,000 280,000

4 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

C#*D#*E#*F#5 2,000 77,680 1,000 1,000 155,360

C#*D#*E#*F#7 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

2,000 50,430 1,000 1,000 100,860

TOTAL AMIDAMENT 536,220

ut Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 34x34x40 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.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

10 FDK262JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Prisma 4 tubs

C#*D#*E#*F#2 Avinguda Catalunya 1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,000 1,000 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#5 C/Conca de Tremp entre Av.Canigó-Av.
Catalunya

1,000 7,000 1,000 1,000 7,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 5,000 1,000 1,000 5,000

C#*D#*E#*F#8 C/Berguedà entre C/Riereta i Av.
Catalunya

1,000 5,000 1,000 1,000 5,000

C#*D#*E#*F#9 1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

pa Renovació de la instal·lació de telecomunicacions segons criteri de companyia, tal i com mostra la documentació annexa al
projecte. S'inclou els requisits tècnics establerts per la companyia, el desmuntatge dels cablejats i postes actuals, així com
de qualsevol tipus d'element actual no susceptible d'haver-se quedar, el subministre i muntatge dels materials, les peces
especials, les tuberies de pas del cablejat, els prismes de serveis realitzats en obra, els pericons homologats establerts per
companyia, les tasques homologades per la companyia, els armaris homologats establerts per companyia, el moviment de
terres i obertura de rasa, el transport de les terres sobrants a abocar autoritzat, el canon d'abocament, el reblert i
compactació de terres, les planxes de senyalització de companyia abans del paviment, les connexions a la xarxa
preexistent, les escomeses a particulars, els projectes i seguiment per part de la companyia subministradora del servei, els
pericons de registre i control, els materials necessaris d'obra aixó com tapes homologades, i en definitiva tots els elements
materials, manuals, mecànics, projectes, legalitzacions i de seguretat necessaris per la perfecte execució, recepció i posta
en marxa de la partida.

11 XFXBJJJ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOSTOBRA 01
PINTURA I SENYALITZACIÓCAPÍTOL 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la
DF.

1 FBB11361

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Carrer Berguedà 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la
DF.

2 FBB11121

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda Catalunya 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

ut Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la
DF.

3 FBB11366

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda Catalunya 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 Carrer Berguedà 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

ut MV 1027 Senyal rectangular de 60x90 cm. per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la
DF.

4 FSENY019

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Av/Catalunya 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 Parquing motos 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Residents 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.

5 FBBZ1220

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Av/Catalunya 14,000 2,500 35,000

C#*D#*E#*F#3 Carrer Berguedà 3,000 2,500 7,500

TOTAL AMIDAMENT 42,500

m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, stops, illes, etc, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb maquina
d'accionament manual

6 GBA31110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Stop

C#*D#*E#*F#2 C/Berguedà 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000

4 Cediu el Pas

C#*D#*E#*F#5 C/Conca de Tremp Av/Catalunya 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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m Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb maquina
autopropulsada

7 GBA1G110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Pintura blava

C#*D#*E#*F#2 Av/Catalunya entre C/Conca de Tremp i
C/Berguedà

1,000 23,000 1,000 1,000 23,000

C#*D#*E#*F#4 Av/Catalunya entre C/Berguedà i Camí
del Mig

1,000 3,000 1,000 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#6 C/Conca de Tremp 1,000 31,000 1,000 1,000 31,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 15,000 1,000 1,000 15,000

9 Pintura groga

C#*D#*E#*F#10 Av/Catalunya entre C/Conca de Tremp i
C/Berguedà

1,000 7,000 1,000 1,000 7,000

C#*D#*E#*F#12 C/Conca de Tremp 1,000 12,000 1,000 1,000 12,000

C#*D#*E#*F#13 1,000 9,000 1,000 1,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

m2 Pas de vianants vermell blanc amb pintura de dos components reflectora i microesferes de vidre, amb maquina
d'accionament manual

8 GBA1G111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Av/Catalunya C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#2 1,000 30,000 1,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 15,000 1,000 1,000 15,000

5 Av/Catalunya C/CBerguedà

C#*D#*E#*F#6 1,000 30,000 1,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#8 Av/Catalunya-Camí del Mig 1,000 15,000 1,000 1,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

ut Retirada de senyal de trànsit anclada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la senyal de
trànsit al magatzem de la brigada municipal i la runa sobre camió o contenidor.
S'inclou el transport i el cànon de l'abocador.

9 FBB11362

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

ut Retirada del pal de la camera i tornar-lo a col·locar un cop acabada la pavimentació dels carrers.10 FBB11364

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Retirada de la bustia de cartes i tornar-la a col·locar un cop acabada la pavimentació dels carrers.11 FBB11365

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOSTOBRA 01
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SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut1 JJJJJ1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 0,500

PRESSUPOSTOBRA 01
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat 1 JJJJ2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 0,500

PRESSUPOSTOBRA 01
ALTRESCAPÍTOL 14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar pels treballs de desviament dels serveis afectats durant l'execució de les obres, totalment acabat
segons indicacions de la direcció facultativa

1 FZZZ1101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 0,500

pa Partida alçada a justificar pels treballs de desviament de trànsit durant l'execució de les obres, totalment acabat segons
indicacions de la direcció facultativa inclosa part proporcional de senyalització provisional

2 FZZZ1102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 0,500

pa Partida alçada a justificar pels imprevistos d'obra3 FZZZ1103

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 0,500

Euro
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OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons
les especificacions de la DT.
 (P - 4)

1.214,9603,35 4.070,12

2 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons
les especificacions de la DT.
 (P - 1)

315,4803,93 1.239,84

3 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons
les especificacions de la DT.
 (P - 2)

8,9204,62 41,21

4 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins
a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons
les especificacions de la DT.
 (P - 3)

362,4904,52 1.638,45

5 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix,
amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterlas i finals en
obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor,
carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie
fresada (P - 152)

0,0000,90 0,00

6 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 129)

48,5806,04 293,42

7 F2R542AA m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
 (P - 20)

439,7725,15 2.264,83

8 F21QQA01 u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió
o contenidor (P - 6)

0,0006,37 0,00

9 G2RA73JJ m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la

439,7729,25 4.067,89

Euro
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informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
 (P - 133)

10 G21F0002 ut Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs calcinal,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 130)

21,00032,43 681,03

11 G21F0003 ut Tala de soc d'arbre impossible d'arrencar per medis mecànics,
per l'existencia de serveis o afectacions de murs colindants (P -
131)

21,000210,00 4.410,00

12 F21QQAJ2 u Retirada de fanal anclada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de la senyal de trànsit al magatzem
de la brigada municipal i la runa sobre camió o contenidor,
qadoptant les mesures necessaries de protecció de la lluminària.
(P - 7)

9,00012,22 109,98

CAPÍTOLTOTAL 01.01 18.816,77

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 8)

1.735,1950,43 746,13

2 F221C472 m3 Excavació per a formació de la caixa de 30 cm d'alçada, acabat
compactat al 99 % PM en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió,
amb terres deixades a la obra per a posterior rebliment. (P - 9)

473,2355,30 2.508,15

3 F927101K m3 Reblert de terres adequades, en tongades de 20 cm d'alçada,
compactades al 99% PM, una a una, 0% de pendent, segons
perfils., amb estesa i piconatge del material (P - 23)

473,2356,96 3.293,72

4 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 19)

473,2355,20 2.460,82

5 F2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 18)

473,2357,29 3.449,88

6 G2RA73JJ m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la

473,2359,25 4.377,42

Euro
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informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
 (P - 133)

CAPÍTOLTOTAL 01.02 16.836,12

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL AFERMATS I PAVIMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9715B11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
 (P - 27)

89,06682,87 7.380,90

2 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
 (P - 24)

80,81780,46 6.502,54

3 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de
color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 28)

433,68014,10 6.114,89

4 G9F1N2JJ ml Col·locació de llamborda en filera de 40x20x8 de color gris, clase
1º preu alt, sobre llit de morter i base de formigó de 20 cm de
gruix, col·locat al truc amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l. (P - 138)

141,83010,28 1.458,01

5 F9G137JJ m3 Paviment de formigó sense additius HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual.S'inclou
la protecció dels murs dels habitatges col·lindants i materials
propers.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat
d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb
les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells
que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat
superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de
retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs
de preparació de la superfície existent.
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el
cas que sigui necessari.
 (P - 31)

27,81086,23 2.398,06

6 F9G138JJ m3 Paviment de formigó sense additius HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual.S'inclou
la protecció dels murs dels habitatges col·lindants i materials
propers.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat
d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb
les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells

22,20890,00 1.998,72
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que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat
superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de
retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs
de preparació de la superfície existent.
Queda inclò s el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en
el cas que sigui necessari.
 (P - 32)

7 F965A6DD m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada T3 (28x17) cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5
(P - 25)

309,62026,49 8.201,83

8 G9E13205 m2 Paviment de llambordes de color gris de 20x10x8 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 135)

158,11035,60 5.628,72

9 G9E13206 m2 Paviment de panot ratllat per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe
1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3
de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 136)

20,20028,00 565,60

10 G9E13207 m2 Paviment de panot de tacs per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 137)

9,60028,00 268,80

11 G9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 134)

620,25020,54 12.739,94

12 F9851610 m Gual de peces de formigó, monocapa, 60x40x30 cm, col·locat
sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 30cm d'alçària, i rejuntat amb
morter (P - 30)

28,80035,00 1.008,00

13 F9851609 m Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre
base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P -
29)

28,00028,82 806,96

14 F966A7JJ m Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada T2 de 15x25 cm, col·locada sobre base
de formigó HM-20/P/20/I i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 26)

18,00042,26 760,68

15 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 14)

501,0801,35 676,46

16 F921201J m3 Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM (P - 22)

150,32424,58 3.694,96

17 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura
per a donar obertura al trànsit.
 (P - 36)

513,6400,90 462,28

Euro
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18 F219FRE1 m2 Fresat de paviment de mescla bituminosa en un gruix de 4 cm i
qualsevol amplaria, amb mitjants mecànics, incloent la càrrega
mecànica del material resultant, i la protecció de les rigoles,
embornals, tapes de serveii vorades existents (P - 5)

12,5603,34 41,95

19 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 37)

513,6400,55 282,50

20 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
bin 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

 (P - 35)

62,92174,28 4.673,77

21 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf B 50/70 D-8, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 33)

88,08979,42 6.996,03

22 F9H11252 m2 Pas elevat que inclou: Fresatge de fins a 6 cm. de gruix de
paviment actual, inclou càrrega i transport a abocador de material
resultant i canón de l'abocador, reg d'imprimació amb emulsió
bituminosa i subministrament,estesa i compactació de 6 cm. de
gruix de mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf 35/50 D
amb àrid granític i betum asfàltic convencional. (P - 34)

113,20018,95 2.145,14

23 FR43943D ut Subministrament de Koelreuteria paniculada FASTIGIATA de
perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l (P - 123)

13,000255,89 3.326,57

24 FR43944D ut Subministrament d'escosell model ROMBO construït en dues
peces de xapa corten, en forma de safata i reforçada amb
passamans, inclou el marc d'angule amb encoratges per fixar al
paviment (P - 124)

13,000123,00 1.599,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 79.732,31

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222512J m3 Excavació de rasa per instal·lacions de fins a 1 m d'amplària i fins
a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat (P - 132)

71,8635,48 393,81

2 F22200JJ m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre
camió (P - 10)

7,98516,95 135,35

3 F227F0JJ m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 13)

192,6001,77 340,90

4 F2A110JJ m3 Subministrament de sauló garbellat d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 17)

25,68015,53 398,81

5 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb

54,16810,07 545,47
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compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge
de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.
 (P - 15)

6 F2412033 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 16)

35,6101,41 50,21

7 F2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 18)

32,1007,29 234,01

8 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
 (P - 21)

32,10015,10 484,71

9 GG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 148)

347,0001,95 676,65

10 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 149)

386,0006,20 2.393,20
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11 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta
del cable de PVC, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a
retalls, així com l'excés previst per a les connexions.
 (P - 112)

386,0005,64 2.177,04

12 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT.
 (P - 113)

4,00025,06 100,24

13 FHM11F2J u Columna de d'acer galvanitzat, model Nikolson de iluminación
roura o similar, telescópica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT.
 (P - 114)

13,000238,62 3.102,06

14 FHN3354J u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre,
amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70 W, amb
reactància de doble nivell automàtica, de preu superior, tancada,
amb allotjament per a equip i acoblada al suport. Model okapi de
GE Lighting o similar
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip
complert d'encesa.
 (P - 116)

13,000227,81 2.961,53

15 FHNJJJJ pa Projecte i legalizació de la instal·lació de enllumenat públic (P -
115)

1,000600,00 600,00

16 FDK262JJ ut Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 34x34x40
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.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.
 (P - 49)

2,00057,44 114,88

CAPÍTOLTOTAL 01.04 14.708,87

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL SOTERRAMENT XARXA ELÈCTRICA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 SXE1 ut Instal·lació existent. Eliminació de residus (P - 153) 1,000211,38 211,38

2 SXE2 ut Desmuntatge de pals de fusta BT (P - 164) 6,000107,64 645,84

3 SXE3 m Desmuntatge de conductor BT convertit en suport (P - 175) 81,0003,47 281,07

4 SXE4 m Desmuntatge trenat sobre el suport (P - 176) 88,0002,60 228,80

5 SXE5 ut Obtenir els permisos (P - 177) 1,000528,43 528,43

6 SXE6 ut Cadenat 25*5, armari i inslal·lacions BT (P - 178) 9,00041,09 369,81
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7 SXE7 ut Legalització (P - 179) 1,000300,00 300,00

8 SXE8 ut Noves instal·lacions d'extensió. 6700125 Caixa de derivació
fusibles per RZ (P - 180)

1,000242,74 242,74

9 SXE9 ut 670619 Caixa general de protecció esquerra 7 400A (P - 181) 1,00096,13 96,13

10 SXE10 ut Instal·lació caixa façana (P - 154) 1,00058,30 58,30

11 SXE11 m Cable AL XZ1 0,6/1 KV 1x150 mm2 AL (P - 155) 313,0001,97 616,61

12 SXE12 m Cable AL XZ1 0,6/1 KV 1x240 mm2 AL (P - 156) 939,0003,04 2.854,56

13 SXE13 ut Cata localització serveis (P - 157) 9,000227,97 2.051,73

14 SXE14 m2 Demolició i reposició de panots (P - 158) 76,000133,21 10.123,96

15 SXE15 m2 Demolició i reposició d'asfalt de més de 8 m2 (P - 159) 6,000181,52 1.089,12

16 SXE16 m Canalització tipus C (P - 160) 205,000106,76 21.885,80

17 SXE17 m Estès sota tub BT de més de 50 mm2 (P - 161) 313,0009,24 2.892,12

18 SXE18 ut Plànol AS BUILT xarxa soterrada MT/BT de menys de 15 m (P -
162)

1,000246,12 246,12

19 SXE19 ut Suplement AS BUILT xarxa soterrada MT7BT de més de 100 m
(P - 163)

2,000123,07 246,14

20 SXE20 ut Prova de rigidesa cables BT (P - 165) 13,000196,90 2.559,70

21 SXE21 ut Connexió a circuit amb terminal (P - 166) 21,00067,69 1.421,49

22 SXE22 ut 6700034 Caixa de seccionament 400 A (P - 167) 1,000152,01 152,01

23 SXE23 ut 6700038 Caixa de distribució en urbanitzacions (P - 168) 8,000194,60 1.556,80

24 SXE24 ut Instal·lació armari/caixa encastada en nínxol (P - 169) 9,000223,66 2.012,94

25 SXE25 ut Pat del neutre en caixa (P - 170) 9,000104,29 938,61

26 SXE26 ut Eliminació de residus (P - 171) 1,000211,38 211,38

27 SXE27 ut Obtenir els permisos (P - 172) 1,000528,43 528,43

28 SXE28 ut Legalització (P - 173) 1,00010,00 10,00

29 SXE29 ut Enginyeria/Topografia/Projecte (P - 174) 1,0001.500,00 1.500,00

30 SXEE1 ut Ajudes a la col·locació de les caixes (P - 182) 9,000230,00 2.070,00

31 SXEE2 pa Ajudes a la CIA (P - 183) 1,0002.500,00 2.500,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 60.430,02

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL CONSTRUCCIÓ XARXA D'AIGÜES PLUVIALS I RESIDUALS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2226263 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de
fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora bivalva
batilon i càrrega mecànica del material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les

600,8046,81 4.091,48
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especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni
els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
 (P - 11)

2 F22200JJ m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre
camió (P - 10)

66,75616,95 1.131,51

3 F222KA22 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni
els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
 (P - 12)

17,30013,21 228,53

4 F227F0JJ m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 13)

471,0201,77 833,71

5 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge
de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.
 (P - 15)

488,66410,07 4.920,85

6 F2A110JJ m3 Subministrament de sauló garbellat d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%

70,13215,53 1.089,15
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- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 17)

7 F2412033 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 16)

523,1651,41 737,66

8 F2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 18)

157,5807,29 1.148,76

9 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
 (P - 21)

157,58015,10 2.379,46

10 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa
i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U,
de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 45)

187,00010,21 1.909,27

11 FD7JL146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa
i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U,
de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 46)

396,22026,91 10.662,28

12 GDB1U010 u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 30 cm
de gruix, lleugerament armada amb una malla electrosoldada ME
30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer

15,00014,87 223,05
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per m2 , per a pou de registre (P - 145)

13 GDD15094 m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades
amb morter ciment 1:6 (P - 146)

17,30095,79 1.657,17

14 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.
 (P - 147)

15,000101,65 1.524,75

15 GD5J534E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat
per fora amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.
 (P - 143)

17,000138,36 2.352,12

16 GD5ZBCC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 755x300x40 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.
 (P - 144)

17,00082,31 1.399,27

17 GD000001J ut Connexió del tub de diàmetre 400 mmm a l'actual calaix o
conducció de clavaguerem, per mitjans mecànics i ajudes
manuals. S'inclou les feines prèvies, l'obertura de cates, el tall del
carrer, senyalització i reunions amb la policia, l'obertura del forat a
l'actual canonada de clavagueram, el segellat de la conducció un
cop conectada amd material apropiat, impermeable i elàstic, el
reblert i compactat de terres, la formació de la base de formigó
per la posterior col·locació del paviment definitiu, i en definitiva
tots els elements mecànics, manuals, materials, i de seguretats
necessaris per a la perfecte execució de la partida. (P - 142)

5,000186,53 932,65

18 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 129)

32,0006,04 193,28

19 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons
les especificacions de la DT.
 (P - 4)

162,4803,35 544,31

20 F2R542AA m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
 (P - 20)

43,8705,15 225,93

21 G2RA73JJ m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de

43,8709,25 405,80
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cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
 (P - 133)

22 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura
per a donar obertura al trànsit.
 (P - 36)

162,4800,90 146,23

23 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 37)

162,4800,55 89,36

24 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
bin 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

 (P - 35)

19,90474,28 1.478,47

25 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf B 50/70 D-8, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 33)

27,86579,42 2.213,04

CAPÍTOLTOTAL 01.06 42.518,09

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ AIGUA POTABLE08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222512J m3 Excavació de rasa per instal·lacions de fins a 1 m d'amplària i fins
a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat (P - 132)

153,8865,48 843,30

2 F22200JJ m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre
camió (P - 10)

17,09816,95 289,81

3 F227F0JJ m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 13)

213,7321,77 378,31

4 F2A110JJ m3 Subministrament de sauló garbellat d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 17)

85,49215,53 1.327,69

5 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del

85,49210,07 860,90
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material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge
de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.
 (P - 15)

6 F2412033 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 16)

85,4921,41 120,54

7 F2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 18)

85,4927,29 623,24

8 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
 (P - 21)

85,49215,10 1.290,93

9 FFB1JJJ m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa
 (P - 111)

220,00044,44 9.776,80

10 FFB2JJJ m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 52)

120,00032,82 3.938,40

11 FFB1JJ1 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora

340,0000,55 187,00

Euro

Reurbanització Avinguda Catalunya TRAM1 (PART3),  carrer Conca de Tremp TRAM2 i carrer
Berguedà TRAM3, al barri de la Floresta de Premià de Dalt

PRESSUPOST Pàg.: 14

 (P - 54)

12 FFB1JJ2 ut Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm
de DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per
a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa
 (P - 56)

16,00078,82 1.261,12

13 FFB1JJ3 ut Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 90 mm
de DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per
a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa
 (P - 57)

5,00050,26 251,30

14 FFB1JJ4 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i
col·locat al fons de la rasa
 (P - 58)

19,20027,28 523,78

15 FFB1JJ6 ut Tapa TIPUS ´´Gas´´, per a pericó de serveis, de 135x120 mm
amb la incripció d'AIGÜES
 (P - 80)

19,00029,76 565,44

16 FFB1JJ5 ut Tapa TIPUS ´´Pera´´, per a pericó de serveis, de 190x190 mm
amb la incripció d'AIGÜES
 (P - 69)

22,00039,08 859,76

17 FFB1JJ13 ut Tapa TIPUS ´´Purdie´´, per a pericó de serveis, de 145x145 mm
amb la incripció d'AIGÜES
 (P - 55)

2,00030,68 61,36

18 FFB1JJ40 ut Connexió 8. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per
volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
 (P - 59)

1,000206,87 206,87

19 FFB1JJ41 ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN i
col·locada al fons de la rasa
 (P - 60)

1,000228,37 228,37

20 FFB1JJ42 ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment
 (P - 61)

1,000141,63 141,63

21 FFB1JJ43 ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la
rasa.
 (P - 62)

1,00072,18 72,18

22 FFB1JJ44 ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de
la rasa.
 (P - 63)

2,00089,20 178,40

23 FFB1JJ45 ut Connexió 9. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per
volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
 (P - 64)

2,000206,87 413,74

24 FFB1JJ46 ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de campana 1,000221,45 221,45
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amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de DN i col·locada al fons
de la rasa
 (P - 65)

25 FFB1JJ47 ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de
la rasa.
 (P - 66)

3,00089,20 267,60

26 FFB1JJ48 ut Connexió 10. Derivació de fosa de 80 mm de DN amb dues
unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a
aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm
de DN i col·locada al fons de la rasa
 (P - 67)

2,000183,25 366,50

27 FFB1JJ49 ut Con de reducció de fosa per a passar de 100 mm de DN a 80 mm
de DN, amb 2 unions embridades amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa
 (P - 68)

1,000145,40 145,40

28 FFB1JJ50 ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment
 (P - 70)

2,000141,63 283,26

29 FFB1JJ51 ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment
 (P - 71)

1,000174,65 174,65

30 FFB1JJ52 ut Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 80 mm de
DN, col·locat al fons de la rasa
 (P - 72)

1,000164,97 164,97

31 FFB1JJ53 ut Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 80 mm de
DN, col·locat al fons de la rasa
 (P - 73)

1,000139,83 139,83

32 FFB1JJ54 ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la
rasa.
 (P - 74)

2,00072,18 144,36

33 FFB1JJ55 ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de
la rasa.
 (P - 75)

1,00089,20 89,20

34 FFB1JJ56 ut Connexió 11. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos
curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per
volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
 (P - 76)

1,000206,87 206,87

35 FFB1JJ57 ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN i
col·locada al fons de la rasa
 (P - 77)

1,000228,37 228,37
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36 FFB1JJ58 ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment
 (P - 78)

1,000141,63 141,63

37 FFB1JJ59 ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la
rasa.
 (P - 79)

1,00072,18 72,18

38 FFB1JJ60 ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de
la rasa.
 (P - 81)

2,00089,20 178,40

39 FFB1JJ61 ut Connexió 12. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos
curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per
volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
 (P - 82)

2,000206,87 413,74

40 FFB1JJ62 ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de DN i col·locada al fons
de la rasa
 (P - 83)

1,000221,45 221,45

41 FFB1JJ63 ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de
la rasa.
 (P - 84)

3,00089,20 267,60

42 FFB1JJ64 ut Connexió 13. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos
curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per
volant de fosa, muntada superficialment
 (P - 85)

1,000141,63 141,63

43 FFB1JJ65 ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment
 (P - 86)

1,000531,86 531,86

44 FFB1JJ66 ut Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 80 mm de
DN, col·locat al fons de la rasa
 (P - 87)

1,000164,97 164,97

45 FFB1JJ67 ut Derivació de fosa de 200 mm de DN amb dues unions de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN i
col·locada al fons de la rasa
 (P - 88)

1,000386,87 386,87

46 FFB1JJ68 ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la
rasa.
 (P - 89)

1,00072,18 72,18
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47 FFB1JJ69 ut Maniguet de connexió de fosa de 200 mm de DN amb 1 unió
embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa
 (P - 90)

4,000284,93 1.139,72

48 FFB1JJ70 ut Connexió 14. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos
curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per
volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
 (P - 91)

3,000206,87 620,61

49 FFB1JJ71 ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment
 (P - 92)

1,000531,86 531,86

50 FFB1JJ72 ut Derivació de fosa de 200 mm de DN amb dues unions de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 100 mm de DN i
col·locada al fons de la rasa
 (P - 93)

2,000393,13 786,26

51 FFB1JJ73 ut Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 200 mm
de DN, col·locat al fons de la rasa
 (P - 94)

1,000324,18 324,18

52 FFB1JJ74 ut Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 100 mm
de DN, col·locat al fons de la rasa
 (P - 95)

2,000190,32 380,64

53 FFB1JJ75 ut Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100
mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada,
muntat a l'exterior
 (P - 96)

1,000556,12 556,12

54 FFB1JJ76 ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de DN i col·locada al fons
de la rasa
 (P - 97)

1,000221,45 221,45

55 FFB1JJ77 ut Unió per testa de fosa amb 2 brides exemptes, 2 anelles
elastomèriques d'estanquitat i 1 maniguet de reacció de 100 mm
de DN i col·locada al fons de la rasa
 (P - 98)

2,000112,57 225,14

56 FFB1JJ78 ut Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i
pintat, de 30x15 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada al
senyal
 (P - 99)

1,00035,02 35,02

57 FFB1JJ79 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, fixat a la base
 (P - 100)

1,00024,97 24,97

58 FFB1JJ80 ut Maniguet de connexió de fosa de 200 mm de DN amb 1 unió
embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa
 (P - 101)

2,000284,93 569,86

59 FFB1JJ81 ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de 1,00089,20 89,20
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la rasa.
 (P - 102)

60 FFB1JJ82 ut Connexió 15. Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos
curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per
volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
 (P - 103)

1,000206,87 206,87

61 FFB1JJ83 ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment
 (P - 104)

1,000531,86 531,86

62 FFB1JJ84 ut Derivació de fosa de 200 mm de DN amb dues unions de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 100 mm de DN i
col·locada al fons de la rasa
 (P - 105)

1,000393,13 393,13

63 FFB1JJ85 ut Maniguet de connexió de fosa de 200 mm de DN amb 1 unió
embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa
 (P - 106)

2,000284,93 569,86

64 FFB1JJ86 ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de
la rasa.
 (P - 107)

1,00089,20 89,20

65 FFB1JJ87 ut Nova escomesa de 32mm (1´´) amb clau de registre. Inclou totes
les peces especials (AGBAR). No inclou comptador
 (P - 108)

14,000673,52 9.429,28

66 FFB1JJ88 ut Proves de Pressió de 500m a 1000m
 (P - 109)

1,000743,66 743,66

67 FFB1JJ89 m Desinfecció de la canalització segons el RD 140/2003
 (P - 110)

340,0004,41 1.499,40

68 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 51)

1,000108,03 108,03

69 FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre
solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 50)

1,000117,79 117,79

70 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 53)

276,0008,55 2.359,80

71 FJS5A764 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de
l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat
perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos (P - 118)

13,00012,13 157,69

72 FJS5R101 u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de
material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó (P - 119)

2,0008,54 17,08
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73 FJS5R102 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de
material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó (P - 120)

2,0008,56 17,12

74 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i
ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó
i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida
amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió
amb la canonada, instal·lada (P - 117)

2,000183,88 367,76

75 FJSA1081 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de
programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un
nombre màxim de 8 estacions, muntat superficialment, connectat
als aparells de control, als elements gobernats, programat i
comprovat (P - 121)

1,000186,57 186,57

76 FJSB1411 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima
de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes
elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 122)

1,000107,39 107,39

CAPÍTOLTOTAL 01.08 51.833,36

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ XARXA DE TELECOMUNICACIONS09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2226263 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de
fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora bivalva
batilon i càrrega mecànica del material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni
els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
 (P - 11)

158,7206,81 1.080,88

2 F22200JJ m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre
camió (P - 10)

17,63616,95 298,93

3 F227F0JJ m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 13)

242,4881,77 429,20

4 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge
de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.

96,99610,07 976,75
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 (P - 15)

5 F2412033 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 16)

98,9201,41 139,48

6 F2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 18)

98,9207,29 721,13

7 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
 (P - 21)

98,92015,10 1.493,69

8 FDG524JJ m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
33x23 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
 (P - 47)

140,0007,68 1.075,20

9 FDG544JJ m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats, 2 de polietilè
de 110 mm i 2 de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 33x37 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
 (P - 48)

536,22014,83 7.952,14
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10 FDK262JJ ut Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 34x34x40
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.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.
 (P - 49)

28,00057,44 1.608,32

11 XFXBJJJ pa Renovació de la instal·lació de telecomunicacions segons criteri
de companyia, tal i com mostra la documentació annexa al
projecte. S'inclou els requisits tècnics establerts per la
companyia, el desmuntatge dels cablejats i postes actuals, així
com de qualsevol tipus d'element actual no susceptible d'haver-se
quedar, el subministre i muntatge dels materials, les peces
especials, les tuberies de pas del cablejat, els prismes de serveis
realitzats en obra, els pericons homologats establerts per
companyia, les tasques homologades per la companyia, els
armaris homologats establerts per companyia, el moviment de
terres i obertura de rasa, el transport de les terres sobrants a
abocar autoritzat, el canon d'abocament, el reblert i compactació
de terres, les planxes de senyalització de companyia abans del
paviment, les connexions a la xarxa preexistent, les escomeses a
particulars, els projectes i seguiment per part de la companyia
subministradora del servei, els pericons de registre i control, els
materials necessaris d'obra aixó com tapes homologades, i en
definitiva tots els elements materials, manuals, mecànics,
projectes, legalitzacions i de seguretat necessaris per la perfecte
execució, recepció i posta en marxa de la partida. (P - 184)

1,0007.500,00 7.500,00

CAPÍTOLTOTAL 01.09 23.275,72

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL PINTURA I SENYALITZACIÓ11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de
90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a
l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
 (P - 39)

1,000172,70 172,70

2 FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de
90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a
l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
 (P - 38)

3,00089,41 268,23

3 FBB11366 ut Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90
cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a
l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
 (P - 43)

8,00095,00 760,00

4 FSENY019 ut MV 1027 Senyal rectangular de 60x90 cm. per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a
l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
(P - 125)

5,00088,22 441,10

5 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb
les especificacions de la DT.
 (P - 44)

42,50034,89 1.482,83
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6 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, stops, illes, etc, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb maquina
d'accionament manual (P - 141)

4,0006,81 27,24

7 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb maquina autopropulsada

 (P - 139)

100,0001,33 133,00

8 GBA1G111 m2 Pas de vianants vermell blanc amb pintura de dos components
reflectora i microesferes de vidre, amb maquina d'accionament
manual (P - 140)

90,00032,90 2.961,00

9 FBB11362 ut Retirada de senyal de trànsit anclada al terra, enderroc de daus
de formigó, i càrrega manual i mecànica de la senyal de trànsit al
magatzem de la brigada municipal i la runa sobre camió o
contenidor.
S'inclou el transport i el cànon de l'abocador.

 (P - 40)

15,00035,00 525,00

10 FBB11364 ut Retirada del pal de la camera i tornar-lo a col·locar un cop
acabada la pavimentació dels carrers. (P - 41)

1,000120,00 120,00

11 FBB11365 ut Retirada de la bustia de cartes i tornar-la a col·locar un cop
acabada la pavimentació dels carrers. (P - 42)

1,000110,00 110,00

CAPÍTOLTOTAL 01.11 7.001,10

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JJJJJ1 PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut (P - 151) 0,5005.774,72 2.887,36

CAPÍTOLTOTAL 01.12 2.887,36

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JJJJ2 PA Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat  (P - 150) 0,5002.492,31 1.246,16

CAPÍTOLTOTAL 01.13 1.246,16

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL ALTRES14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FZZZ1101 pa Partida alçada a justificar pels treballs de desviament dels serveis
afectats durant l'execució de les obres, totalment acabat segons
indicacions de la direcció facultativa (P - 126)

0,5002.500,00 1.250,00

2 FZZZ1102 pa Partida alçada a justificar pels treballs de desviament de trànsit
durant l'execució de les obres, totalment acabat segons
indicacions de la direcció facultativa inclosa part proporcional de
senyalització provisional (P - 127)

0,5001.000,00 500,00

3 FZZZ1103 pa Partida alçada a justificar pels imprevistos d'obra (P - 128) 0,5003.000,00 1.500,00

CAPÍTOLTOTAL 01.14 3.250,00

Euro
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Treballs previs i demolicions 18.816,77
Capítol 01.02 Moviments de terres 16.836,12
Capítol 01.03 Afermats i paviments 79.732,31
Capítol 01.04 Instal·lació d'enllumenat 14.708,87
Capítol 01.05 Soterrament xarxa elèctrica 60.430,02
Capítol 01.06 Construcció xarxa d'aigües pluvials i residuals 42.518,09
Capítol 01.08 Instal·lació aigua potable 51.833,36
Capítol 01.09 Instal·lació xarxa de telecomunicacions 23.275,72
Capítol 01.11 Pintura i senyalització 7.001,10
Capítol 01.12 Seguretat i Salut 2.887,36
Capítol 01.13 Control de qualitat 1.246,16
Capítol 01.14 Altres 3.250,00

01 Pressupost  Obra 322.535,88

322.535,88

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 322.535,88

322.535,88

Euro
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

322.535,88PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL.

19.352,156,00 % Benefici Industrial SOBRE 322.535,88...................................................................................

13,00 % despeses Generals SOBRE 322.535,88.............................................................................. 41.929,66

Subtotal 383.817,69

21,00 % IVA SOBRE 383.817,69........................................................................................................ 80.601,71

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 464.419,40€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS
)

Premià de Dalt, Setembre de 2022

L´Alcalde-President                        L´autor del Projecte

Josep Triadó i Bergés                      Serveis Tècnics municipals
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Reurbanització TRAM1 (PART1 i PART2) Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOSTOBRA 01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

1 F2194XL5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i C/ Conca de Tremp

1,000 1.479,000 1,000 1,000 1.479,000

TOTAL AMIDAMENT 1.479,000

m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

2 F2191306

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i P/Santa Elena

1,000 80,690 1,000 1,000 80,690

C#*D#*E#*F#2 Avinguda de Catalunya entre P/Santa
Elena i C/Costa Brava

1,000 51,930 1,000 1,000 51,930

C#*D#*E#*F#3 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

1,000 47,580 1,000 1,000 47,580

C#*D#*E#*F#4 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

1,000 48,340 1,000 1,000 48,340

C#*D#*E#*F#5 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

1,000 47,710 1,000 1,000 47,710

C#*D#*E#*F#6 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedá i Camí del Mig

1,000 52,880 1,000 1,000 52,880

C#*D#*E#*F#7 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i C/Cerdanya

1,000 32,700 1,000 1,000 32,700

C#*D#*E#*F#8 Avinguda de Catalunya entre
C/Cerdanya i C/Costa Brava

1,000 91,910 91,910

C#*D#*E#*F#9 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

1,000 41,000 1,000 1,000 41,000

C#*D#*E#*F#10 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

1,000 43,180 1,000 1,000 43,180

TOTAL AMIDAMENT 537,920

m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

3 F2192C06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya C/Cerdanya 1,000 10,230 1,000 1,000 10,230

C#*D#*E#*F#2 Avinguda de Catalunya C/Costa Brava 1,000 5,240 1,000 1,000 5,240

C#*D#*E#*F#3 Avinguda de Catalunya C/Penedès 1,000 5,160 1,000 1,000 5,160

TOTAL AMIDAMENT 20,630

Euro

Reurbanització TRAM1 (PART1 i PART2) Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 2

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

4 F2194JK5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i P/Santa Elena

1,000 103,100 1,000 1,000 103,100

C#*D#*E#*F#2 Avinguda de Catalunya entre P/Santa
Elena i C/Costa Brava

1,000 74,810 1,000 1,000 74,810

C#*D#*E#*F#3 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

1,000 66,570 1,000 1,000 66,570

C#*D#*E#*F#4 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

1,000 70,720 1,000 1,000 70,720

C#*D#*E#*F#5 Avinguda de Catalunya entre C/Conca
de Tremp i C/Berguedà

1,000 69,050 1,000 1,000 69,050

C#*D#*E#*F#6 Avinguda de Catalunya entre
C/Berguedá i Camí del Mig

1,000 77,440 1,000 1,000 77,440

C#*D#*E#*F#7 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i C/Conca de Tremp

1,000 344,060 1,000 1,000 344,060

TOTAL AMIDAMENT 805,750

m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterlas i finals
en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor,
carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

5 M219UF42

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm6 G219Q105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya P/Santa Elena 1,000 6,040 1,000 1,000 6,040

C#*D#*E#*F#2 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava

1,000 5,810 1,000 1,000 5,810

C#*D#*E#*F#3 1,000 6,050 1,000 1,000 6,050

C#*D#*E#*F#4 Avinguda de Catalunya C/Penedès 1,000 6,000 1,000 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 6,000 1,000 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#6 Avinguda de Catalunya C/Conca de
Tremp

1,000 7,740 1,000 1,000 7,740

C#*D#*E#*F#7 Avinguda de Catalunya C/Marimon 1,000 24,320 24,320

C#*D#*E#*F#8 Avinguda de Catalunya C/Cerdanya 1,000 6,380 1,000 1,000 6,380

TOTAL AMIDAMENT 68,340

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

7 F2R542AA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro



Reurbanització TRAM1 (PART1 i PART2) Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 3

C#*D#*E#*F#1 Paviment de calçada 1.479,000 1,000 0,200 1,350 399,330

C#*D#*E#*F#2 Vorada 537,920 0,300 0,100 1,350 21,786

C#*D#*E#*F#3 Vorada+rigola 20,630 0,300 0,300 1,350 2,507

C#*D#*E#*F#4 Paviemnt de panot 805,750 1,000 0,200 1,350 217,553

TOTAL AMIDAMENT 641,176

u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

8 F21QQA01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Cerdanya 1,000 3,000 1,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

9 G2RA73JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment de calçada 1.479,000 1,000 0,200 1,350 399,330

C#*D#*E#*F#2 Vorada 537,920 0,300 0,100 1,350 21,786

C#*D#*E#*F#3 Vorada+rigola 20,630 0,300 0,300 1,350 2,507

C#*D#*E#*F#4 Paviment de panot 805,750 1,000 0,200 1,350 217,553

TOTAL AMIDAMENT 641,176

ut Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs calcinal, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

10 G21F0002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

1,000 23,000 23,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

ut Tala de soc d'arbre impossible d'arrencar per medis mecànics, per l'existencia de serveis o afectacions de murs colindants11 G21F0003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

1,000 23,000 23,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

u Retirada de fanal anclada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la senyal de trànsit al
magatzem de la brigada municipal i la runa sobre camió o contenidor, qadoptant les mesures necessaries de protecció de
la lluminària.

12 F21QQAJ2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

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

Euro

Reurbanització TRAM1 (PART1 i PART2) Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 9,000

PRESSUPOSTOBRA 01
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió1 F22113L2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#2 Paviment asfalt 1,000 1.479,000 1,000 1,000 1.479,000

C#*D#*E#*F#3 Paviment panot 1,000 805,750 1,000 1,000 805,750

C#*D#*E#*F#5 1,000 2.284,750 1,000 0,100 228,475

TOTAL AMIDAMENT 2.513,225

m3 Excavació per a formació de la caixa de 30 cm d'alçada, acabat compactat al 99 % PM en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, amb terres deixades a la obra per a posterior rebliment.

2 F221C472

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#2 Paviment asfalt 1,000 1.479,000 1,000 0,300 443,700

C#*D#*E#*F#3 Paviment panot 1,000 805,750 1,000 0,300 241,725

TOTAL AMIDAMENT 685,425

m3 Reblert de terres adequades, en tongades de 20 cm d'alçada, compactades al 99% PM, una a una, 0% de pendent,
segons perfils., amb estesa i piconatge del material

3 F927101K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#2 Paviment asfalt 1,000 1.479,000 1,000 0,300 443,700

C#*D#*E#*F#3 Paviment panot 1,000 805,750 1,000 0,300 241,725

TOTAL AMIDAMENT 685,425

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

4 F2R45069

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#2 Paviment asfalt 1,000 1.479,000 1,000 0,300 443,700

C#*D#*E#*F#3 Paviment panot 1,000 805,750 1,000 0,300 241,725

TOTAL AMIDAMENT 685,425

Euro



Reurbanització TRAM1 (PART1 i PART2) Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 5

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

5 F2R3506A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#2 Paviment asfalt 1,000 1.479,000 1,000 0,300 443,700

C#*D#*E#*F#3 Paviment panot 1,000 805,750 1,000 0,300 241,725

TOTAL AMIDAMENT 685,425

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

6 G2RA73JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

C#*D#*E#*F#2 Paviment asfalt 1,000 1.479,000 1,000 0,300 443,700

C#*D#*E#*F#3 Paviment panot 1,000 805,750 1,000 0,300 241,725

TOTAL AMIDAMENT 685,425

PRESSUPOSTOBRA 01
AFERMATS I PAVIMENTSCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

1 F9715B11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i P/Santa Elena

C#*D#*E#*F#2 Bordó 1,000 17,910 0,300 0,300 1,612

C#*D#*E#*F#3 1,000 35,080 0,300 0,300 3,157

C#*D#*E#*F#4 1,000 23,710 0,300 0,300 2,134

C#*D#*E#*F#5 2,000 1,500 0,300 0,300 0,270

C#*D#*E#*F#6 Gual 60x40x20 1,000 6,300 0,700 0,300 1,323

C#*D#*E#*F#7 1,000 9,600 0,700 0,300 2,016

C#*D#*E#*F#8 1,000 8,000 0,700 0,300 1,680

Euro

Reurbanització TRAM1 (PART1 i PART2) Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 6

C#*D#*E#*F#9 Rigola 1,000 24,310 0,300 0,300 2,188

C#*D#*E#*F#10 1,000 14,920 0,300 0,300 1,343

C#*D#*E#*F#11 2,000 32,330 0,300 0,300 5,819

C#*D#*E#*F#12 2,000 3,000 0,300 0,300 0,540

C#*D#*E#*F#13 Encintat peça de Formigó 1,000 5,690 0,300 0,300 0,512

C#*D#*E#*F#14 1,000 11,750 0,300 0,300 1,058

16 Avinguda de Catalunya entre P/Santa
Elena i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#17 Bordó 1,000 23,230 0,300 0,300 2,091

C#*D#*E#*F#18 2,000 1,500 0,300 0,300 0,270

C#*D#*E#*F#19 Gual 60x40x20 1,000 7,200 0,700 0,300 1,512

C#*D#*E#*F#20 Rigola 1,000 32,330 0,300 0,300 2,910

C#*D#*E#*F#21 2,000 1,500 0,300 0,300 0,270

C#*D#*E#*F#22 Encintat peça de Formigó 1,000 5,800 0,300 0,300 0,522

24 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

C#*D#*E#*F#25 Bordó 1,000 89,220 0,300 0,300 8,030

C#*D#*E#*F#26 2,000 1,500 0,300 0,300 0,270

C#*D#*E#*F#27 Rigola 1,000 45,630 0,300 0,300 4,107

C#*D#*E#*F#28 2,000 1,500 0,300 0,300 0,270

C#*D#*E#*F#29 Encintat peça de Formigó 1,000 6,000 0,300 0,300 0,540

C#*D#*E#*F#31 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

1,000 48,340 1,000 1,000 48,340

C#*D#*E#*F#32 Bordó 2,000 1,500 0,300 0,300 0,270

C#*D#*E#*F#33 Gual 60x40x20 1,000 8,000 0,700 0,300 1,680

C#*D#*E#*F#34 Rigola 1,000 45,490 0,300 0,300 4,094

C#*D#*E#*F#35 2,000 1,500 0,300 0,300 0,270

C#*D#*E#*F#36 Encintat peça de Formigó 1,000 7,750 0,300 0,300 0,698

38 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i C/Cerdanya

C#*D#*E#*F#39 Bordó 1,000 10,000 0,300 0,300 0,900

C#*D#*E#*F#40 Rigola 1,000 10,000 0,300 0,300 0,900

C#*D#*E#*F#41 1,000 16,860 0,300 0,300 1,517

C#*D#*E#*F#42 1,000 4,000 0,300 0,300 0,360

C#*D#*E#*F#43 Encintat peça de Formigó 1,000 4,500 0,300 0,300 0,405

C#*D#*E#*F#44 1,000 4,400 0,300 0,300 0,396

46 Avinguda de Catalunya entre
C/Cerdanya i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#47 Bordó 1,000 49,280 0,300 0,300 4,435

C#*D#*E#*F#48 1,000 38,900 0,300 0,300 3,501

C#*D#*E#*F#49 1,000 10,670 0,300 0,300 0,960

C#*D#*E#*F#50 Rigola 1,000 34,240 0,300 0,300 3,082

C#*D#*E#*F#51 1,000 32,330 0,300 0,300 2,910

C#*D#*E#*F#52 1,000 32,330 0,300 0,300 2,910

C#*D#*E#*F#53 1,000 82,870 0,300 0,300 7,458

C#*D#*E#*F#54 Encintat peça de Formigó 1,000 2,350 0,300 0,300 0,212

Euro



Reurbanització TRAM1 (PART1 i PART2) Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 7

C#*D#*E#*F#55 1,000 2,350 0,300 0,300 0,212

C#*D#*E#*F#56 Gual 60x40x20 1,000 6,800 0,700 0,300 1,428

C#*D#*E#*F#57 1,000 6,000 0,700 0,300 1,260

C#*D#*E#*F#58 1,000 4,800 0,700 0,300 1,008

60 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

C#*D#*E#*F#61 Bordó 1,000 140,800 0,300 0,300 12,672

C#*D#*E#*F#62 Rigola 1,000 47,530 0,300 0,300 4,278

C#*D#*E#*F#63 1,000 30,430 0,300 0,300 2,739

C#*D#*E#*F#64 1,000 4,000 0,300 0,300 0,360

C#*D#*E#*F#65 Encintat peça de Formigó 1,000 2,350 0,300 0,300 0,212

C#*D#*E#*F#66 1,000 2,350 0,300 0,300 0,212

68 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#69 Rigola 1,000 47,400 0,300 0,300 4,266

C#*D#*E#*F#70 1,000 30,970 0,300 0,300 2,787

C#*D#*E#*F#71 1,000 4,000 0,300 0,300 0,360

C#*D#*E#*F#72 Encintat peça de Formigó 1,000 2,350 0,300 0,300 0,212

C#*D#*E#*F#73 1,000 2,350 0,300 0,300 0,212

TOTAL AMIDAMENT 161,960

m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

2 F9365G11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i P/Santa Elena

C#*D#*E#*F#2 Paviment de panot 1,000 36,740 0,100 1,000 3,674

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,080 0,100 1,000 0,208

C#*D#*E#*F#4 1,000 22,200 0,100 1,000 2,220

C#*D#*E#*F#5 1,000 14,230 0,100 1,000 1,423

C#*D#*E#*F#6 1,000 0,730 0,100 1,000 0,073

C#*D#*E#*F#7 1,000 0,760 0,100 1,000 0,076

C#*D#*E#*F#8 Paviment de panot ratllat 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#9 1,000 0,850 0,100 1,000 0,085

C#*D#*E#*F#10 1,000 1,800 0,100 1,000 0,180

C#*D#*E#*F#11 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#12 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#13 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

15 Avinguda de Catalunya entre P/Santa
Elena i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#16 Paviment de panot 1,000 177,970 0,100 1,000 17,797

C#*D#*E#*F#17 1,000 1,100 0,100 1,000 0,110

C#*D#*E#*F#18 1,000 1,000 0,100 1,000 0,100

C#*D#*E#*F#19 1,000 18,280 0,100 1,000 1,828

Euro

Reurbanització TRAM1 (PART1 i PART2) Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 8

C#*D#*E#*F#20 Paviment de panot ratllat 1,000 1,870 0,100 1,000 0,187

C#*D#*E#*F#21 1,000 1,750 0,100 1,000 0,175

C#*D#*E#*F#22 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#23 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

25 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

C#*D#*E#*F#26 Paviment de panot 1,000 69,240 0,100 1,000 6,924

C#*D#*E#*F#27 1,000 0,980 0,100 1,000 0,098

C#*D#*E#*F#28 1,000 0,980 0,100 1,000 0,098

C#*D#*E#*F#29 1,000 16,650 0,100 1,000 1,665

C#*D#*E#*F#30 Paviment de panot ratllat 1,000 1,550 0,100 1,000 0,155

C#*D#*E#*F#31 1,000 1,750 0,100 1,000 0,175

C#*D#*E#*F#32 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#33 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#34 2,000 1,500 0,100 1,000 0,300

36 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#37 Paviment de panot 1,000 68,160 0,100 1,000 6,816

C#*D#*E#*F#38 1,000 2,120 0,100 1,000 0,212

C#*D#*E#*F#39 1,000 1,050 0,100 1,000 0,105

C#*D#*E#*F#40 1,000 20,810 0,100 1,000 2,081

C#*D#*E#*F#41 Paviment de panot ratllat 1,000 1,700 0,100 1,000 0,170

C#*D#*E#*F#42 1,000 1,750 0,100 1,000 0,175

C#*D#*E#*F#43 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#44 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

46 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i C/Cerdanya

C#*D#*E#*F#47 Paviment de panot 1,000 17,240 0,100 1,000 1,724

C#*D#*E#*F#48 1,000 33,880 0,100 1,000 3,388

C#*D#*E#*F#49 1,000 13,820 0,100 1,000 1,382

C#*D#*E#*F#50 1,000 14,180 0,100 1,000 1,418

C#*D#*E#*F#51 1,000 13,870 0,100 1,000 1,387

C#*D#*E#*F#52 Paviment de panot ratllat 1,000 3,000 0,100 1,000 0,300

C#*D#*E#*F#53 1,000 3,600 0,100 1,000 0,360

C#*D#*E#*F#54 1,000 3,770 0,100 1,000 0,377

C#*D#*E#*F#55 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#56 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#57 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#58 Paviment de LLanbordes 1,000 14,920 0,100 1,000 1,492

60 Avinguda de Catalunya entre C/
Cerdanya i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#61 Paviment de panot 1,000 201,560 0,100 1,000 20,156

C#*D#*E#*F#62 1,000 10,110 0,100 1,000 1,011

C#*D#*E#*F#63 1,000 6,700 0,100 1,000 0,670

C#*D#*E#*F#64 1,000 9,950 0,100 1,000 0,995

Euro



Reurbanització TRAM1 (PART1 i PART2) Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 9

C#*D#*E#*F#65 Paviment de panot ratllat 1,000 3,750 0,100 1,000 0,375

C#*D#*E#*F#66 1,000 3,750 0,100 1,000 0,375

C#*D#*E#*F#67 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#68 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#69 Paviment de LLanbordes 1,000 125,080 0,100 1,000 12,508

71 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

C#*D#*E#*F#72 Paviment de panot 1,000 89,150 0,100 1,000 8,915

C#*D#*E#*F#73 1,000 10,100 0,100 1,000 1,010

C#*D#*E#*F#74 1,000 6,500 0,100 1,000 0,650

C#*D#*E#*F#75 1,000 9,960 0,100 1,000 0,996

C#*D#*E#*F#76 Paviment de panot ratllat 1,000 3,750 0,100 1,000 0,375

C#*D#*E#*F#77 1,000 3,750 0,100 1,000 0,375

C#*D#*E#*F#78 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#79 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#80 Paviment de LLanbordes 1,000 45,640 0,100 1,000 4,564

82 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#83 Paviment de panot 1,000 89,090 0,100 1,000 8,909

C#*D#*E#*F#84 1,000 10,050 0,100 1,000 1,005

C#*D#*E#*F#85 1,000 7,120 0,100 1,000 0,712

C#*D#*E#*F#86 1,000 16,260 0,100 1,000 1,626

C#*D#*E#*F#87 Paviment de panot ratllat 1,000 3,750 0,100 1,000 0,375

C#*D#*E#*F#88 1,000 3,750 0,100 1,000 0,375

C#*D#*E#*F#89 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#90 1,000 1,200 0,100 1,000 0,120

C#*D#*E#*F#91 Paviment de LLanbordes 1,000 45,590 0,100 1,000 4,559

TOTAL AMIDAMENT 131,754

m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

3 F97433EA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i P/Santa Elena

C#*D#*E#*F#2 Rigola 1,000 24,310 1,000 1,000 24,310

C#*D#*E#*F#3 1,000 14,920 1,000 1,000 14,920

C#*D#*E#*F#4 2,000 32,330 1,000 1,000 64,660

C#*D#*E#*F#5 2,000 3,000 1,000 1,000 6,000

7 Avinguda de Catalunya entre P/Santa
Elena i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#8 Rigola 1,000 32,330 1,000 1,000 32,330

C#*D#*E#*F#9 2,000 1,500 1,000 1,000 3,000

11 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

C#*D#*E#*F#12 Rigola 1,000 45,630 1,000 1,000 45,630
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C#*D#*E#*F#13 2,000 1,500 1,000 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#15 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

0,000 0,000

C#*D#*E#*F#16 Rigola 1,000 45,490 1,000 1,000 45,490

C#*D#*E#*F#17 2,000 1,500 1,000 1,000 3,000

19 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i C/Cerdanya

C#*D#*E#*F#20 Rigola 1,000 10,000 1,000 1,000 10,000

C#*D#*E#*F#21 1,000 16,860 1,000 1,000 16,860

23 Avinguda de Catalunya entre
C/Cerdanya i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#24 Rigola 1,000 34,240 1,000 1,000 34,240

C#*D#*E#*F#25 1,000 32,330 1,000 1,000 32,330

C#*D#*E#*F#26 1,000 32,330 1,000 1,000 32,330

C#*D#*E#*F#27 1,000 82,870 1,000 1,000 82,870

29 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

C#*D#*E#*F#30 Rigola 1,000 47,530 1,000 1,000 47,530

C#*D#*E#*F#31 1,000 30,430 1,000 1,000 30,430

33 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#34 Rigola 1,000 47,400 1,000 1,000 47,400

C#*D#*E#*F#35 1,000 30,970 1,000 1,000 30,970

TOTAL AMIDAMENT 607,300

ml Col·locació de llamborda en filera de 40x20x8 de color gris, clase 1º preu alt, sobre llit de morter i base de formigó de 20
cm de gruix, col·locat al truc amb morter  de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

4 G9F1N2JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i P/Santa Elena

C#*D#*E#*F#2 Encintat peça de Formigó 1,000 11,750 1,000 1,000 11,750

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,690 1,000 1,000 5,690

5 Avinguda de Catalunya entre P/Santa
Elena i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#6 Encintat peça de Formigó 1,000 5,800 1,000 1,000 5,800

8 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

C#*D#*E#*F#9 Encintat peça de Formigó 1,000 6,000 1,000 1,000 6,000

11 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#12 Encintat peça de Formigó 1,000 7,750 1,000 1,000 7,750

14 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i C/Cerdanya

C#*D#*E#*F#15 Encintat peça de Formigó 1,000 4,500 1,000 1,000 4,500

C#*D#*E#*F#16 1,000 4,400 1,000 1,000 4,400

18 Avinguda de Catalunya entre
C/Cerdanya i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#19 Encintat peça de Formigó 1,000 2,350 1,000 1,000 2,350
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C#*D#*E#*F#20 1,000 2,350 1,000 1,000 2,350

22 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

C#*D#*E#*F#23 Encintat peça de Formigó 1,000 2,350 1,000 1,000 2,350

C#*D#*E#*F#24 1,000 2,350 1,000 1,000 2,350

26 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#27 Encintat peça de Formigó 1,000 2,350 1,000 1,000 2,350

C#*D#*E#*F#28 1,000 2,350 1,000 1,000 2,350

TOTAL AMIDAMENT 59,990

m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T3 (28x17) cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

5 F965A6DD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i P/Santa Elena

C#*D#*E#*F#2 Bordó 1,000 17,910 1,000 1,000 17,910

C#*D#*E#*F#3 1,000 35,080 1,000 1,000 35,080

C#*D#*E#*F#4 1,000 23,710 1,000 1,000 23,710

C#*D#*E#*F#5 2,000 1,500 1,000 1,000 3,000

7 Avinguda de Catalunya entre P/Santa
Elena i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#8 Bordó 1,000 23,230 1,000 1,000 23,230

C#*D#*E#*F#9 2,000 1,500 1,000 1,000 3,000

11 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

C#*D#*E#*F#12 Bordó 1,000 89,220 1,000 1,000 89,220

C#*D#*E#*F#13 2,000 1,500 1,000 1,000 3,000

15 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#16 Bordó 2,000 1,500 1,000 1,000 3,000

18 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i C/Cerdanya

C#*D#*E#*F#19 Bordó 1,000 10,000 1,000 1,000 10,000

21 Avinguda de Catalunya entre
C/Cerdanya i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#22 Bordó 1,000 49,280 1,000 1,000 49,280

C#*D#*E#*F#23 1,000 38,900 1,000 1,000 38,900

C#*D#*E#*F#24 1,000 10,670 1,000 1,000 10,670

26 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#27 Bordó 1,000 140,800 1,000 1,000 140,800

TOTAL AMIDAMENT 450,800

m2 Paviment de llambordes de color gris de 20x10x8 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

6 G9E13205
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i C/Cerdanya

1,000 14,920 1,000 1,000 14,920

C#*D#*E#*F#2 Avinguda de Catalunya entre
C/Cerdanya i C/Costa Brava

1,000 125,080 1,000 1,000 125,080

C#*D#*E#*F#3 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

1,000 45,640 1,000 1,000 45,640

C#*D#*E#*F#4 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

1,000 45,590 1,000 1,000 45,590

TOTAL AMIDAMENT 231,230

m2 Paviment de panot ratllat per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

7 G9E13206

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i P/Santa Elena

C#*D#*E#*F#2 Paviment de panot ratllat 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#3 1,000 0,850 1,000 1,000 0,850

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,800 1,000 1,000 1,800

6 Avinguda de Catalunya entre P/Santa
Elena i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#7 Paviment de panot ratllat 1,000 1,870 1,000 1,000 1,870

C#*D#*E#*F#8 1,000 1,750 1,000 1,000 1,750

10 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

C#*D#*E#*F#11 Paviment de panot ratllat 1,000 1,550 1,000 1,000 1,550

C#*D#*E#*F#12 1,000 1,750 1,000 1,000 1,750

14 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#15 Paviment de panot ratllat 1,000 1,700 1,000 1,000 1,700

C#*D#*E#*F#16 1,000 1,750 1,000 1,000 1,750

18 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i C/Cerdanya

C#*D#*E#*F#19 Paviment de panot ratllat 1,000 3,000 1,000 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#20 1,000 3,200 1,000 1,000 3,200

C#*D#*E#*F#21 1,000 3,770 1,000 1,000 3,770

23 Avinguda de Catalunya entre C/
Cerdanya i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#24 Paviment de panot ratllat 1,000 3,750 1,000 1,000 3,750

C#*D#*E#*F#25 1,000 3,750 1,000 1,000 3,750

27 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

C#*D#*E#*F#28 Paviment de panot ratllat 1,000 3,750 1,000 1,000 3,750

C#*D#*E#*F#29 1,000 3,750 1,000 1,000 3,750

31 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#32 Paviment de panot ratllat 1,000 3,750 1,000 1,000 3,750

C#*D#*E#*F#33 1,000 3,750 1,000 1,000 3,750
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TOTAL AMIDAMENT 46,690

m2 Paviment de panot de tacs per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

8 G9E13207

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i P/Santa Elena

C#*D#*E#*F#2 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

6 Avinguda de Catalunya entre P/Santa
Elena i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#7 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#8 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

10 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

C#*D#*E#*F#11 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#12 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

14 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#15 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#16 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

18 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i C/Cerdanya

C#*D#*E#*F#19 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#20 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#21 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

23 Avinguda de Catalunya entre C/
Cerdanya i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#24 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#25 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

27 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

C#*D#*E#*F#28 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#29 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

31 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#32 Paviment de panot de tacs 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#33 1,000 1,200 1,000 1,000 1,200

TOTAL AMIDAMENT 21,600

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

9 G9E13204

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#2 1,000 36,740 1,000 1,000 36,740
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C#*D#*E#*F#3 1,000 2,080 1,000 1,000 2,080

C#*D#*E#*F#4 1,000 22,200 1,000 1,000 22,200

C#*D#*E#*F#5 1,000 14,230 1,000 1,000 14,230

C#*D#*E#*F#6 1,000 177,970 1,000 1,000 177,970

C#*D#*E#*F#7 1,000 0,730 1,000 1,000 0,730

C#*D#*E#*F#8 1,000 0,760 1,000 1,000 0,760

C#*D#*E#*F#9 1,000 18,280 1,000 1,000 18,280

C#*D#*E#*F#10 1,000 1,100 1,000 1,000 1,100

C#*D#*E#*F#11 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

13 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

C#*D#*E#*F#14 1,000 69,240 1,000 1,000 69,240

C#*D#*E#*F#15 1,000 16,650 1,000 1,000 16,650

C#*D#*E#*F#16 1,000 0,980 1,000 1,000 0,980

C#*D#*E#*F#17 1,000 0,980 1,000 1,000 0,980

19 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#20 1,000 68,160 1,000 1,000 68,160

C#*D#*E#*F#21 1,000 20,810 1,000 1,000 20,810

C#*D#*E#*F#22 1,000 2,120 1,000 1,000 2,120

C#*D#*E#*F#23 1,000 1,050 1,000 1,000 1,050

25 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i C/Cerdanya

C#*D#*E#*F#26 1,000 17,240 1,000 1,000 17,240

C#*D#*E#*F#27 1,000 33,880 1,000 1,000 33,880

C#*D#*E#*F#28 1,000 13,820 1,000 1,000 13,820

C#*D#*E#*F#29 1,000 14,180 1,000 1,000 14,180

C#*D#*E#*F#30 1,000 13,870 1,000 1,000 13,870

32 Avinguda de Catalunya entre
C/Cerdanya i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#33 1,000 201,560 1,000 1,000 201,560

C#*D#*E#*F#34 1,000 10,110 1,000 1,000 10,110

C#*D#*E#*F#35 1,000 6,700 1,000 1,000 6,700

C#*D#*E#*F#36 1,000 9,950 1,000 1,000 9,950

38 Avinguda de Catalunya entre C/Costa
Brava i C/Penedès

C#*D#*E#*F#39 1,000 89,150 1,000 1,000 89,150

C#*D#*E#*F#40 1,000 10,100 1,000 1,000 10,100

C#*D#*E#*F#41 1,000 6,500 1,000 1,000 6,500

C#*D#*E#*F#42 1,000 9,960 1,000 1,000 9,960

44 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#45 1,000 89,090 1,000 1,000 89,090

C#*D#*E#*F#46 1,000 10,050 1,000 1,000 10,050

C#*D#*E#*F#47 1,000 7,120 1,000 1,000 7,120

C#*D#*E#*F#48 1,000 16,260 1,000 1,000 16,260

Euro



Reurbanització TRAM1 (PART1 i PART2) Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 15

TOTAL AMIDAMENT 1.014,620

m Gual de peces de formigó, monocapa, 60x40x30 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 30cm d'alçària, i rejuntat amb morter

10 F9851610

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i P/Santa Elena

C#*D#*E#*F#2 Gual 60x40x20 1,000 6,300 1,000 1,000 6,300

C#*D#*E#*F#3 1,000 9,600 1,000 1,000 9,600

C#*D#*E#*F#4 1,000 8,000 1,000 1,000 8,000

6 Avinguda de Catalunya entre P/Santa
Elena i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#7 Gual 60x40x20 1,000 7,200 1,000 1,000 7,200

9 Avinguda de Catalunya entre
C/Penedès i C/Conca de Tremp

C#*D#*E#*F#10 Gual 60x40x20 1,000 8,000 1,000 1,000 8,000

13 Avinguda de Catalunya entre
C/Cerdanya i C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#14 Gual 60x40x20 1,000 6,800 1,000 1,000 6,800

C#*D#*E#*F#15 1,000 6,000 1,000 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#16 1,000 4,800 1,000 1,000 4,800

TOTAL AMIDAMENT 56,700

m Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T2 de 15x25 cm, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/20/I i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

11 F966A7JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Av/Catalunya C/Cerdanya 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 Av/Catalunya C/Costa Brava 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

7 Av/Catalunya C/Penedès

C#*D#*E#*F#8 1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

12 F227T00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i C/ Conca de Tremp

1,000 565,710 1,000 1,000 565,710

TOTAL AMIDAMENT 565,710

m3 Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM13 F921201J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro

Reurbanització TRAM1 (PART1 i PART2) Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 16

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

1,000 565,710 0,300 1,000 169,713

TOTAL AMIDAMENT 169,713

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

14 F9J12E70

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

1,000 565,710 1,000 1,000 565,710

C#*D#*E#*F#3 P/Santa Elena 1,000 6,160 1,000 1,000 6,160

C#*D#*E#*F#5 C/Costa Brava 1,000 5,260 1,000 1,000 5,260

C#*D#*E#*F#7 C/Penedès 1,000 5,710 1,000 1,000 5,710

TOTAL AMIDAMENT 582,840

m2 Fresat de paviment de mescla bituminosa en un gruix de 4 cm i qualsevol amplaria, amb mitjants mecànics, incloent la
càrrega mecànica del material resultant, i la protecció de les rigoles, embornals, tapes de serveii vorades existents

15 F219FRE1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P/Santa Elena 1,000 6,160 1,000 1,000 6,160

C#*D#*E#*F#3 C/Costa Brava 1,000 5,260 1,000 1,000 5,260

C#*D#*E#*F#5 C/Penedès 1,000 5,710 1,000 1,000 5,710

TOTAL AMIDAMENT 17,130

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m216 F9J13J40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

1,000 565,710 1,000 1,000 565,710

C#*D#*E#*F#3 P/Santa Elena 1,000 6,160 1,000 1,000 6,160

C#*D#*E#*F#5 C/Costa Brava 1,000 5,260 1,000 1,000 5,260

C#*D#*E#*F#7 C/Penedès 1,000 5,710 1,000 1,000 5,710

TOTAL AMIDAMENT 582,840

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

17 F9H12114

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

1,000 565,710 2,450 0,050 69,299

C#*D#*E#*F#3 P/Santa Elena 1,000 6,160 2,450 0,050 0,755

C#*D#*E#*F#5 C/Costa Brava 1,000 5,260 2,450 0,050 0,644

C#*D#*E#*F#7 C/Penedès 1,000 5,710 2,450 0,050 0,699

TOTAL AMIDAMENT 71,397

Euro



Reurbanització TRAM1 (PART1 i PART2) Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 17

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D-8, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

18 F9H11251

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

1,000 565,710 2,450 0,070 97,019

C#*D#*E#*F#3 P/Santa Elena 1,000 6,160 2,450 0,070 1,056

C#*D#*E#*F#5 C/Costa Brava 1,000 5,260 2,450 0,070 0,902

C#*D#*E#*F#7 C/Penedès 1,000 5,710 2,450 0,070 0,979

TOTAL AMIDAMENT 99,956

m2 Pas elevat que inclou: Fresatge de fins a 6 cm. de gruix de paviment actual, inclou càrrega i transport a abocador de
material resultant i canón de l'abocador, reg d'imprimació amb emulsió bituminosa i subministrament,estesa i compactació
de 6 cm. de gruix de mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf 35/50 D amb àrid granític i betum asfàltic convencional.

19 F9H11252

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Av/Catalunya C/Marimon

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,000 3,000 1,000 12,000

3 Av/Catalunya C/Cerdanya

C#*D#*E#*F#4 1,000 15,000 3,000 1,000 45,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 3,500 1,600 1,000 5,600

6 Av/Catalunya C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#7 1,000 15,000 3,000 1,000 45,000

C#*D#*E#*F#8 1,000 3,500 1,600 1,000 5,600

10 Av/Catalunya C/Penedès

C#*D#*E#*F#11 1,000 15,000 3,000 1,000 45,000

C#*D#*E#*F#12 1,000 3,500 1,600 1,000 5,600

TOTAL AMIDAMENT 163,800

ut Subministrament de Koelreuteria paniculada FASTIGIATA de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l20 FR43943D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

ut Subministrament d'escosell model ROMBO construït en dues peces de xapa corten, en forma de safata i reforçada amb
passamans, inclou el marc d'angule amb encoratges per fixar al paviment

21 FR43944D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

PRESSUPOSTOBRA 01
INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENATCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro

Reurbanització TRAM1 (PART1 i PART2) Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 18

m3 Excavació de rasa per instal·lacions de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

1 G222512J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 17,000 0,400 0,600 1,000 4,080

C#*D#*E#*F#2 30,750 0,400 0,600 1,000 7,380

C#*D#*E#*F#3 36,000 0,400 0,600 1,000 8,640

C#*D#*E#*F#4 31,500 0,400 0,600 1,000 7,560

C#*D#*E#*F#5 32,000 0,400 0,600 1,000 7,680

C#*D#*E#*F#6 30,000 0,400 0,600 1,000 7,200

C#*D#*E#*F#7 33,450 0,400 0,600 1,000 8,028

C#*D#*E#*F#8 15,700 0,400 0,600 1,000 3,768

C#*D#*E#*F#9 29,000 0,400 0,600 1,000 6,960

C#*D#*E#*F#10 32,750 0,400 0,600 1,000 7,860

C#*D#*E#*F#11 34,500 0,400 0,600 1,000 8,280

C#*D#*E#*F#12 31,500 0,400 0,600 1,000 7,560

C#*D#*E#*F#13 31,450 0,400 0,600 1,000 7,548

C#*D#*E#*F#14 33,450 0,400 0,600 1,000 8,028

C#*D#*E#*F#15 28,000 0,400 0,600 1,000 6,720

C#*D#*E#*F#16 Fanals 14,000 0,600 0,600 0,600 3,024

C#*D#*E#*F#18 A deduir 10% excavació manual -0,100 110,316 1,000 1,000 -11,032

TOTAL AMIDAMENT 99,284

m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre camió2 F22200JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10 % excavació rases 0,100 110,316 1,000 1,000 11,032

TOTAL AMIDAMENT 11,032

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

3 F227F0JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 17,000 1,000 0,600 1,000 10,200

C#*D#*E#*F#2 30,750 1,000 0,600 1,000 18,450

C#*D#*E#*F#3 36,000 1,000 0,600 1,000 21,600

C#*D#*E#*F#4 31,500 1,000 0,600 1,000 18,900

C#*D#*E#*F#5 32,000 1,000 0,600 1,000 19,200

C#*D#*E#*F#6 30,000 1,000 0,600 1,000 18,000

C#*D#*E#*F#7 33,450 1,000 0,600 1,000 20,070

C#*D#*E#*F#8 15,700 1,000 0,600 1,000 9,420

C#*D#*E#*F#9 29,000 1,000 0,600 1,000 17,400

C#*D#*E#*F#10 32,750 1,000 0,600 1,000 19,650

C#*D#*E#*F#11 34,500 1,000 0,600 1,000 20,700

C#*D#*E#*F#12 31,500 1,000 0,600 1,000 18,900

C#*D#*E#*F#13 31,450 1,000 0,600 1,000 18,870

Euro



Reurbanització TRAM1 (PART1 i PART2) Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 19

C#*D#*E#*F#14 33,450 1,000 0,600 1,000 20,070

C#*D#*E#*F#15 28,000 1,000 0,600 1,000 16,800

TOTAL AMIDAMENT 268,230

m3 Subministrament de sauló garbellat d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

4 F2A110JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Rases

C#*D#*E#*F#2 Avinguda de Catalunya 17,000 0,400 0,200 1,000 1,360

C#*D#*E#*F#3 30,750 0,400 0,200 1,000 2,460

C#*D#*E#*F#4 36,000 0,400 0,200 1,000 2,880

C#*D#*E#*F#5 31,500 0,400 0,200 1,000 2,520

C#*D#*E#*F#6 32,000 0,400 0,200 1,000 2,560

C#*D#*E#*F#7 30,000 0,400 0,200 1,000 2,400

C#*D#*E#*F#8 33,450 0,400 0,200 1,000 2,676

C#*D#*E#*F#9 15,700 0,400 0,200 1,000 1,256

C#*D#*E#*F#10 29,000 0,400 0,200 1,000 2,320

C#*D#*E#*F#11 32,750 0,400 0,200 1,000 2,620

C#*D#*E#*F#12 34,500 0,400 0,200 1,000 2,760

C#*D#*E#*F#13 31,500 0,400 0,200 1,000 2,520

C#*D#*E#*F#14 31,450 0,400 0,200 1,000 2,516

C#*D#*E#*F#15 33,450 0,400 0,200 1,000 2,676

C#*D#*E#*F#16 28,000 0,400 0,200 1,000 2,240

TOTAL AMIDAMENT 35,764

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del

reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

5 F228A80F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 17,000 0,400 0,400 1,000 2,720

C#*D#*E#*F#2 30,750 0,400 0,400 1,000 4,920

C#*D#*E#*F#3 36,000 0,400 0,400 1,000 5,760

C#*D#*E#*F#4 31,500 0,400 0,400 1,000 5,040

C#*D#*E#*F#5 32,000 0,400 0,400 1,000 5,120

C#*D#*E#*F#6 30,000 0,400 0,400 1,000 4,800

C#*D#*E#*F#7 33,450 0,400 0,400 1,000 5,352

C#*D#*E#*F#8 15,700 0,400 0,400 1,000 2,512

C#*D#*E#*F#9 29,000 0,400 0,400 1,000 4,640

C#*D#*E#*F#10 32,750 0,400 0,400 1,000 5,240

Euro

Reurbanització TRAM1 (PART1 i PART2) Avinguda Catalunya al barri de la Floresta de
Premià de Dalt

AMIDAMENTS Pàg.: 20

C#*D#*E#*F#11 34,500 0,400 0,400 1,000 5,520

C#*D#*E#*F#12 31,500 0,400 0,400 1,000 5,040

C#*D#*E#*F#13 31,450 0,400 0,400 1,000 5,032

C#*D#*E#*F#14 33,450 0,400 0,400 1,000 5,352

C#*D#*E#*F#15 28,000 0,400 0,400 1,000 4,480

C#*D#*E#*F#16 Fanals 14,000 0,600 0,600 0,600 3,024

TOTAL AMIDAMENT 74,552

m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

6 F2412033

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rebliment de terres 1,000 74,552 1,000 1,000 74,552

C#*D#*E#*F#2 A deduir subministrament terres
seleccionades

-1,000 35,764 1,000 1,000 -35,764

C#*D#*E#*F#3 Esponjament 25% 0,250 38,788 1,000 1,000 9,697

TOTAL AMIDAMENT 48,485

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

7 F2R3506A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aportació de terres seleccionades 1,000 35,764 1,000 1,000 35,764

C#*D#*E#*F#2 Esponjament 25% 0,250 35,764 1,000 1,000 8,941

TOTAL AMIDAMENT 44,705

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

8 F2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aportació de terres seleccionades 1,000 35,764 1,000 1,000 35,764

Euro
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C#*D#*E#*F#2 Esponjament 25% 0,250 35,764 1,000 1,000 8,941

TOTAL AMIDAMENT 44,705

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

9 GG22TD1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 17,000 1,000 1,000 1,000 17,000

C#*D#*E#*F#2 30,750 1,000 1,000 1,000 30,750

C#*D#*E#*F#3 36,000 1,000 1,000 1,000 36,000

C#*D#*E#*F#4 31,500 1,000 1,000 1,000 31,500

C#*D#*E#*F#5 32,000 1,000 1,000 1,000 32,000

C#*D#*E#*F#6 30,000 1,000 1,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#7 33,450 1,000 1,000 1,000 33,450

C#*D#*E#*F#8 15,700 1,000 1,000 1,000 15,700

C#*D#*E#*F#9 29,000 1,000 1,000 1,000 29,000

C#*D#*E#*F#10 32,750 1,000 1,000 1,000 32,750

C#*D#*E#*F#11 34,500 1,000 1,000 1,000 34,500

C#*D#*E#*F#12 31,500 1,000 1,000 1,000 31,500

C#*D#*E#*F#13 31,450 1,000 1,000 1,000 31,450

C#*D#*E#*F#14 33,450 1,000 1,000 1,000 33,450

C#*D#*E#*F#15 28,000 1,000 1,000 1,000 28,000

C#*D#*E#*F#16 Fanals 14,000 2,000 1,000 1,000 28,000

TOTAL AMIDAMENT 475,050

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

10 FG31B554

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 17,000 1,000 1,000 1,000 17,000

C#*D#*E#*F#2 30,750 1,000 1,000 1,000 30,750

C#*D#*E#*F#3 36,000 1,000 1,000 1,000 36,000

C#*D#*E#*F#4 31,500 1,000 1,000 1,000 31,500

C#*D#*E#*F#5 32,000 1,000 1,000 1,000 32,000

C#*D#*E#*F#6 30,000 1,000 1,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#7 33,450 1,000 1,000 1,000 33,450

C#*D#*E#*F#8 15,700 1,000 1,000 1,000 15,700

C#*D#*E#*F#9 29,000 1,000 1,000 1,000 29,000

C#*D#*E#*F#10 32,750 1,000 1,000 1,000 32,750

C#*D#*E#*F#11 34,500 1,000 1,000 1,000 34,500

C#*D#*E#*F#12 31,500 1,000 1,000 1,000 31,500

C#*D#*E#*F#13 31,450 1,000 1,000 1,000 31,450
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C#*D#*E#*F#14 33,450 1,000 1,000 1,000 33,450

C#*D#*E#*F#15 28,000 1,000 1,000 1,000 28,000

C#*D#*E#*F#16 Fanals 14,000 2,500 2,000 1,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 517,050

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment11 GG380902

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 17,000 1,000 1,000 1,000 17,000

C#*D#*E#*F#2 30,750 1,000 1,000 1,000 30,750

C#*D#*E#*F#3 36,000 1,000 1,000 1,000 36,000

C#*D#*E#*F#4 31,500 1,000 1,000 1,000 31,500

C#*D#*E#*F#5 32,000 1,000 1,000 1,000 32,000

C#*D#*E#*F#6 30,000 1,000 1,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#7 33,450 1,000 1,000 1,000 33,450

C#*D#*E#*F#8 15,700 1,000 1,000 1,000 15,700

C#*D#*E#*F#9 29,000 1,000 1,000 1,000 29,000

C#*D#*E#*F#10 32,750 1,000 1,000 1,000 32,750

C#*D#*E#*F#11 34,500 1,000 1,000 1,000 34,500

C#*D#*E#*F#12 31,500 1,000 1,000 1,000 31,500

C#*D#*E#*F#13 31,450 1,000 1,000 1,000 31,450

C#*D#*E#*F#14 33,450 1,000 1,000 1,000 33,450

C#*D#*E#*F#15 28,000 1,000 1,000 1,000 28,000

C#*D#*E#*F#16 Fanals 14,000 2,500 2,000 1,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 517,050

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

12 FGD1222E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Columna de d'acer galvanitzat, model Nikolson de iluminación roura o similar, telescópica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

13 FHM11F2J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

1,000 14,000 1,000 1,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000
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u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70 W, amb
reactància de doble nivell automàtica, de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport. Model
okapi de GE Lighting o similar
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.

14 FHN3354J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya entre
C/Marimon i Camí del Mig

1,000 14,000 1,000 1,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

pa Projecte i legalizació de la instal·lació de enllumenat públic15 FHNJJJJ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm16 G219Q105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Marimon 2,000 6,000 1,000 1,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

17 F2194XL5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Marimon 1,000 6,000 1,000 1,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

18 F2191306

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Marimon 1,000 5,000 1,000 1,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

19 F9365G11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Marimon 1,000 5,000 1,000 0,200 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

20 G9E13204

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Marimon 1,000 5,000 1,000 1,000 5,000
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

21 F9J12E70

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Marimon 1,000 6,000 1,000 1,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m222 F9J13J40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Marimon 1,000 6,000 1,000 1,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

23 F9H12114

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Marimon 1,000 6,000 2,450 0,050 0,735

TOTAL AMIDAMENT 0,735

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D-8, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

24 F9H11251

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Marimon 1,000 6,000 2,450 0,070 1,029

TOTAL AMIDAMENT 1,029

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 34x34x40 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.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

25 FDK262JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C/Marimon 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOSTOBRA 01
CONSTRUCCIÓ XARXA D'AIGÜES PLUVIALS I RESIDUALSCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora
bivalva batilon i càrrega mecànica del material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material
ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

1 F2226263

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 D400

2 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#3 Pluvial 1,000 223,650 1,000 1,000 223,650

5 D200

6 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#7 Pluvial 10,000 5,000 0,400 0,600 12,000

C#*D#*E#*F#9 Excavació manual -10% -1,000 235,650 1,000 0,100 -23,565

TOTAL AMIDAMENT 212,085

m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre camió2 F22200JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10 % excavació rases 1,000 235,650 1,000 0,100 23,565

TOTAL AMIDAMENT 23,565

m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material
ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

3 F222KA22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Pous

C#*D#*E#*F#2 P1 1,000 1,880 1,880

C#*D#*E#*F#3 P2 1,000 1,780 1,780

C#*D#*E#*F#4 P3 1,000 1,720 1,720

C#*D#*E#*F#5 P4 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#6 P5 1,000 1,820 1,820

C#*D#*E#*F#7 P6 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#8 P7 1,000 1,830 1,830
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C#*D#*E#*F#9 P8 1,000 2,140 2,140

TOTAL AMIDAMENT 13,570

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4 F227F0JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 D400

2 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#3 Pluvial 1,000 174,950 1,000 1,000 174,950

5 D200

6 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#7 Pluvial 10,000 5,000 0,400 1,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 194,950

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del

reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

5 F228A80F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació de rases 1,000 1,000 1,000 249,220 249,220

2 D400

3 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#4 Pluvial -1,000 223,650 1,000 0,196 -43,835

C#*D#*E#*F#5 Llit de sorra -1,000 223,650 1,000 0,100 -22,365

7 D200

8 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#9 Pluvial -50,000 0,400 0,600 0,125 -1,500

C#*D#*E#*F#10 Llit de sorra -50,000 0,400 0,600 0,100 -1,200

TOTAL AMIDAMENT 180,320

m3 Subministrament de sauló garbellat d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

6 F2A110JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 D400

2 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#3 Llit de sorra 1,000 223,650 1,000 0,100 22,365

5 D200

6 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#7 Llit de sorra 10,000 5,000 0,400 0,100 2,000

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 24,365

m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

7 F2412033

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rebliment de terres 1,000 180,320 1,000 1,000 180,320

C#*D#*E#*F#2 A deduir subministrament terres
d'aportació

-1,000 24,365 1,000 1,000 -24,365

C#*D#*E#*F#3 Esponjament 0,250 155,955 1,000 1,000 38,989

TOTAL AMIDAMENT 194,944

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

8 F2R3506A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació total 1,000 256,560 256,560

C#*D#*E#*F#2 Rebliment de rases -1,000 187,660 -187,660

C#*D#*E#*F#3 Suministre terra seleccionada -1,000 24,365 -24,365

C#*D#*E#*F#4 Esponjament 0,250 44,535 11,134

TOTAL AMIDAMENT 55,669

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

9 F2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 55,669 55,669

TOTAL AMIDAMENT 55,669

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

10 FD7JE186

Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 D200

2 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#3 Pluvial 10,000 5,000 1,000 1,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

11 FD7JL146

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 D400

2 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#3 Pluvial 1,000 174,950 1,000 1,000 174,950

TOTAL AMIDAMENT 174,950

u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 30 cm de gruix, lleugerament armada amb una malla
electrosoldada ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer per m2 , per a pou de registre

12 GDB1U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Pous

C#*D#*E#*F#2 P1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 P2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 P3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 P4 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 P5 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 P6 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 P7 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 P8 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat,
col·locades amb morter ciment 1:6

13 GDD15094

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Pous

C#*D#*E#*F#2 P1 1,000 1,880 1,880

C#*D#*E#*F#3 P2 1,000 1,780 1,780

C#*D#*E#*F#4 P3 1,000 1,720 1,720

C#*D#*E#*F#5 P4 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#6 P5 1,000 1,820 1,820

C#*D#*E#*F#7 P6 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#8 P7 1,000 1,830 1,830

C#*D#*E#*F#9 P8 1,000 2,140 2,140

TOTAL AMIDAMENT 13,570
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u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

14 GDDZ5DD4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i
esquerdejat per fora amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

15 GD5J534E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 D200

2 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#3 Pluvial 10,000 1,000 1,000 1,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x300x40 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

16 GD5ZBCC4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 D200

2 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#3 Pluvial 10,000 1,000 1,000 1,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

ut Connexió del tub de diàmetre 400 mmm a l'actual calaix o conducció de clavaguerem, per mitjans mecànics i ajudes
manuals. S'inclou les feines prèvies, l'obertura de cates, el tall del carrer, senyalització i reunions amb la policia, l'obertura
del forat a l'actual canonada de clavagueram, el segellat de la conducció un cop conectada amd material apropiat,
impermeable i elàstic, el reblert i compactat de terres, la formació de la base de formigó per la posterior col·locació del
paviment definitiu, i en definitiva tots els elements mecànics, manuals, materials, i de seguretats necessaris per a la
perfecte execució de la partida.

17 GD000001J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOSTOBRA 01
INSTAL·LACIÓ AIGUA POTABLECAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa per instal·lacions de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

1 G222512J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 215,000 0,600 1,000 0,800 103,200

C#*D#*E#*F#2 -1,000 103,200 1,000 0,100 -10,320

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 92,880

m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre camió2 F22200JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 1,000 103,200 1,000 0,100 10,320

TOTAL AMIDAMENT 10,320

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

3 F227F0JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 1,000 215,000 0,600 1,000 129,000

TOTAL AMIDAMENT 129,000

m3 Subministrament de sauló garbellat d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

4 F2A110JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 1,000 215,000 0,600 0,400 51,600

TOTAL AMIDAMENT 51,600

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del

reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

5 F228A80F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 1,000 215,000 0,600 0,400 51,600

TOTAL AMIDAMENT 51,600

m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

6 F2412033

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 1,000 215,000 0,600 0,400 51,600

TOTAL AMIDAMENT 51,600
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m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

7 F2R3506A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 1,000 215,000 0,600 0,400 51,600

TOTAL AMIDAMENT 51,600

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

8 F2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda de Catalunya 1,000 215,000 0,600 0,400 51,600

TOTAL AMIDAMENT 51,600

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

9 FFB1JJJ

AMIDAMENT DIRECTE 215,000

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

10 FFB1JJ1

AMIDAMENT DIRECTE 215,000

ut Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

11 FFB1JJ2

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2 i col·locat al fons de la rasa

12 FFB1JJ4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,600 9,600

TOTAL AMIDAMENT 9,600

ut Tapa TIPUS ´´Gas´´, per a pericó de serveis, de 135x120 mm amb la incripció d'AIGÜES13 FFB1JJ6

AMIDAMENT DIRECTE 8,000
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ut Tapa TIPUS ´´Pera´´, per a pericó de serveis, de 190x190 mm amb la incripció d'AIGÜES14 FFB1JJ5

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

ut Connexió 1. Derivació de fosa de 80 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a
aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

15 FFB1JJ15

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Con de reducció de fosa per a passar de 100 mm de DN a 80 mm de DN, amb 2 unions embridades amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa

16 FFB1JJ7

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

17 FFB1JJ8

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

18 FFB1JJ9

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 100
mm de DN, col·locat al fons de la rasa

19 FFB1JJ10

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior
.

20 FFB1JJ11

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

21 FFB1JJ12

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

22 FFB1JJ20

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Unió per testa de fosa amb 2 brides exemptes, 2 anelles elastomèriques d'estanquitat i 1 maniguet de reacció de 100 mm
de DN i col·locada al fons de la rasa

23 FFB1JJ21

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro
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ut Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 100
mm de DN, col·locat al fons de la rasa

24 FFB1JJ22

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

ut Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 30x15 cm, acabada amb pintura no reflectora,
fixada al senyal

25 FFB1JJ23

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base26 FFB1JJ24

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Doble ventosa embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada

27 FFB1JJ25

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la rasa.28 FFB1JJ26

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.29 FFB1JJ27

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

ut Connexió 2.. Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per
a aigua i contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

30 FFB1JJ28

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

31 FFB1JJ29

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la rasa.32 FFB1JJ30

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.33 FFB1JJ31

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Connexió 3. Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per
a aigua i contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

34 FFB1JJ32

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

35 FFB1JJ33
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Con de reducció de fosa per a passar de 150 mm de DN a 100 mm de DN, amb 2 unions embridades amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa

36 FFB1JJ34

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

37 FFB1JJ35

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la rasa.38 FFB1JJ36

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa.39 FFB1JJ37

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

ut Maniguet de connexió de fosa de 125 mm de DN amb 1 unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

40 FFB1JJ38

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de la rasa. Connexions 4,5,6 i 741 FFB1JJ39

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

ut Nova escomesa de 32mm (1´´) amb clau de registre. Inclou totes les peces especials (AGBAR). No inclou comptador42 FFB1JJ87

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

ut Proves de Pressió de 500m a 1000m43 FFB1JJ88

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

m Desinfecció de la canalització segons el RD 140/200344 FFB1JJ89

AMIDAMENT DIRECTE 215,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

45 FDKZHJB4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

46 FDK282GA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

47 FFB18455

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 boques de reg 100,000 100,000

C#*D#*E#*F#3 Degoters 380,000 380,000

TOTAL AMIDAMENT 480,000

u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat
perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

48 FJS5A764

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó49 FJS5R101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó50 FJS5R102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre,
pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada

51 FJS1U040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre
màxim de 8 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i
comprovat

52 FJSA1081

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió
màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

53 FJSB1411

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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PRESSUPOSTOBRA 01
INSTAL·LACIÓ XARXA DE TELECOMUNICACIONSCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora
bivalva batilon i càrrega mecànica del material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material
ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

1 F2226263

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Prisma 4 tubs

C#*D#*E#*F#2 Avinguda Catalunya 2,000 174,950 0,400 0,770 107,769

4 Tubs de 63 mm.

C#*D#*E#*F#5 Avinguda Catalunya 2,000 7,000 0,400 0,400 2,240

C#*D#*E#*F#6 2,000 7,000 0,400 0,400 2,240

C#*D#*E#*F#8 Excavació manual -10% -1,000 112,249 1,000 0,100 -11,225

TOTAL AMIDAMENT 101,024

m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre camió2 F22200JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10 % excavació rases 1,000 112,249 1,000 0,100 11,225

TOTAL AMIDAMENT 11,225

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

3 F227F0JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Prisma 4 tubs

C#*D#*E#*F#2 Avinguda Catalunya 2,000 174,950 0,400 1,000 139,960

4 Tubs de 63 mm.

C#*D#*E#*F#5 Avinguda Catalunya 2,000 7,000 0,400 1,000 5,600

C#*D#*E#*F#6 2,000 7,000 0,400 1,000 5,600

TOTAL AMIDAMENT 151,160

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del

reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

4 F228A80F

Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Prisma 4 tubs

C#*D#*E#*F#2 Avinguda Catalunya 2,000 174,950 0,400 0,400 55,984

4 Tubs de 63 mm.

C#*D#*E#*F#5 Avinguda Catalunya 2,000 7,000 0,400 0,400 2,240

C#*D#*E#*F#6 2,000 7,000 0,400 0,400 2,240

TOTAL AMIDAMENT 60,464

m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

5 F2412033

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació de rases 1,000 101,024 1,000 1,000 101,024

C#*D#*E#*F#2 1,000 11,225 1,000 1,000 11,225

C#*D#*E#*F#3 Rebliment i piconatge -1,000 60,464 1,000 1,000 -60,464

C#*D#*E#*F#4 Esponjament 0,250 51,785 1,000 1,000 12,946

TOTAL AMIDAMENT 64,731

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

6 F2R3506A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació de rases 1,000 112,249 1,000 1,000 112,249

C#*D#*E#*F#2 Rebliment -1,000 60,464 1,000 1,000 -60,464

C#*D#*E#*F#3 Esponjament 25% 0,250 51,785 1,000 1,000 12,946

TOTAL AMIDAMENT 64,731

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

7 F2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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C#*D#*E#*F#1 1,000 64,731 64,731

TOTAL AMIDAMENT 64,731

m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 33x23 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar.

8 FDG524JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Tubs de 63 mm.

2 Avinguda Catalunya

C#*D#*E#*F#3 2,000 7,000 2,000 1,000 28,000

C#*D#*E#*F#4 2,000 7,000 2,000 1,000 28,000

TOTAL AMIDAMENT 56,000

m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats, 2 de polietilè de 110 mm i 2 de 63 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 33x37 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar.

9 FDG544JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Prisma 4 tubs

C#*D#*E#*F#2 Avinguda Catalunya 2,000 174,950 1,000 1,000 349,900

TOTAL AMIDAMENT 349,900

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 34x34x40 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.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

10 FDK262JJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Prisma 4 tubs

C#*D#*E#*F#2 Avinguda Catalunya 1,000 10,000 1,000 1,000 10,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 11,000 1,000 1,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

pa Renovació de la instal·lació de telecomunicacions segons criteri de companyia, tal i com mostra la documentació annexa al
projecte. S'inclou els requisits tècnics establerts per la companyia, el desmuntatge dels cablejats i postes actuals, així com
de qualsevol tipus d'element actual no susceptible d'haver-se quedar, el subministre i muntatge dels materials, les peces
especials, les tuberies de pas del cablejat, els prismes de serveis realitzats en obra, els pericons homologats establerts per
companyia, les tasques homologades per la companyia, els armaris homologats establerts per companyia, el moviment de
terres i obertura de rasa, el transport de les terres sobrants a abocar autoritzat, el canon d'abocament, el reblert i
compactació de terres, les planxes de senyalització de companyia abans del paviment, les connexions a la xarxa
preexistent, les escomeses a particulars, els projectes i seguiment per part de la companyia subministradora del servei, els
pericons de registre i control, els materials necessaris d'obra aixó com tapes homologades, i en definitiva tots els elements
materials, manuals, mecànics, projectes, legalitzacions i de seguretat necessaris per la perfecte execució, recepció i posta
en marxa de la partida.

11 XFXBJJJ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOSTOBRA 01
PINTURA I SENYALITZACIÓCAPÍTOL 11

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la
DF.

1 FBB11361

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda Catalunya 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la
DF.

2 FBB11121

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda Catalunya 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

ut Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la
DF.

3 FBB11366

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Avinguda Catalunya 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

ut MV 1027 Senyal rectangular de 60x90 cm. per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la
DF.

4 FSENY019

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Av/Catalunya 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#3 Parquing motos 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.

5 FBBZ1220

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Av/Catalunya 35,000 2,500 87,500

TOTAL AMIDAMENT 87,500

m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, stops, illes, etc, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb maquina
d'accionament manual

6 GBA31110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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1 Stop

C#*D#*E#*F#2 Av/Catalunya C/Marimon 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000

4 Cediu el Pas

C#*D#*E#*F#6 Passtge Santa Elena Av/Catalunya 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#8 C/Costa Brava Av/Catalunya 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb maquina
autopropulsada

7 GBA1G110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Pintura blava

C#*D#*E#*F#2 Av/Catalunya entre C/Marimon i
C/Cerdanya

1,000 5,000 1,000 1,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 Av/Catalunya entre C/Cerdanya i
C/Costa Brava

1,000 65,000 1,000 2,000 130,000

C#*D#*E#*F#6 Av/Catalunya entre C/Costa Brava i
C/Penedès

1,000 31,000 1,000 1,000 31,000

C#*D#*E#*F#8 Av/Catalunya entre C/Penedès i
C/Conca de Tremp

1,000 30,000 1,000 1,000 30,000

10 Pintura groga

C#*D#*E#*F#11 Av/Catalunya entre C/Marimon i
C/Cerdanya

1,000 5,000 1,000 1,000 5,000

C#*D#*E#*F#13 Av/Catalunya entre C/Cerdanya i
C/Costa Brava

1,000 18,000 1,000 2,000 36,000

TOTAL AMIDAMENT 237,000

m2 Pas de vianants vermell blanc amb pintura de dos components reflectora i microesferes de vidre, amb maquina
d'accionament manual

8 GBA1G111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Av/Catalunya C/Marimon

C#*D#*E#*F#2 1,000 15,000 1,000 1,000 15,000

4 Av/Catalunya C/Cerdanya

C#*D#*E#*F#5 1,000 30,000 1,000 1,000 30,000

7 Av/Catalunya C/Costa Brava

C#*D#*E#*F#8 1,000 30,000 1,000 1,000 30,000

10 Av/Catalunya C/Penedès

C#*D#*E#*F#11 1,000 30,000 1,000 1,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 105,000

ut Retirada de senyal de trànsit anclada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la senyal de
trànsit al magatzem de la brigada municipal i la runa sobre camió o contenidor.
S'inclou el transport i el cànon de l'abocador.

9 FBB11362

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 11,000 11,000

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 11,000

PRESSUPOSTOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut1 JJJJJ1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 0,500

PRESSUPOSTOBRA 01
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat 1 JJJJ2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 0,500

PRESSUPOSTOBRA 01
ALTRESCAPÍTOL 14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar pels treballs de desviament dels serveis afectats durant l'execució de les obres, totalment acabat
segons indicacions de la direcció facultativa

1 FZZZ1101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 0,500

pa Partida alçada a justificar pels treballs de desviament de trànsit durant l'execució de les obres, totalment acabat segons
indicacions de la direcció facultativa inclosa part proporcional de senyalització provisional

2 FZZZ1102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 0,500

pa Partida alçada a justificar pels imprevistos d'obra3 FZZZ1103

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,500 0,500

Euro
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OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons
les especificacions de la DT.
 (P - 4)

1.479,0003,35 4.954,65

2 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons
les especificacions de la DT.
 (P - 1)

537,9203,93 2.114,03

3 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons
les especificacions de la DT.
 (P - 2)

20,6304,62 95,31

4 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins
a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons
les especificacions de la DT.
 (P - 3)

805,7504,52 3.641,99

5 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix,
amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterlas i finals en
obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor,
carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie
fresada (P - 124)

0,0000,90 0,00

6 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 101)

68,3406,04 412,77

7 F2R542AA m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
 (P - 20)

641,1765,15 3.302,06

8 F21QQA01 u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió
o contenidor (P - 6)

3,0006,37 19,11

9 G2RA73JJ m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la

641,1769,25 5.930,88

Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 2

informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
 (P - 105)

10 G21F0002 ut Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs calcinal,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 102)

23,00032,43 745,89

11 G21F0003 ut Tala de soc d'arbre impossible d'arrencar per medis mecànics,
per l'existencia de serveis o afectacions de murs colindants (P -
103)

23,000210,00 4.830,00

12 F21QQAJ2 u Retirada de fanal anclada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de la senyal de trànsit al magatzem
de la brigada municipal i la runa sobre camió o contenidor,
qadoptant les mesures necessaries de protecció de la lluminària.
(P - 7)

9,00012,22 109,98

CAPÍTOLTOTAL 01.01 26.156,67

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 8)

2.513,2250,43 1.080,69

2 F221C472 m3 Excavació per a formació de la caixa de 30 cm d'alçada, acabat
compactat al 99 % PM en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió,
amb terres deixades a la obra per a posterior rebliment. (P - 9)

685,4255,30 3.632,75

3 F927101K m3 Reblert de terres adequades, en tongades de 20 cm d'alçada,
compactades al 99% PM, una a una, 0% de pendent, segons
perfils., amb estesa i piconatge del material (P - 23)

685,4256,96 4.770,56

4 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 19)

685,4255,20 3.564,21

5 F2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 18)

685,4257,29 4.996,75

6 G2RA73JJ m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la

685,4259,25 6.340,18
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informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
 (P - 105)

CAPÍTOLTOTAL 01.02 24.385,14

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL AFERMATS I PAVIMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9715B11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
 (P - 27)

161,96082,87 13.421,63

2 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
 (P - 24)

131,75480,46 10.600,93

3 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de
color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 28)

607,30014,10 8.562,93

4 G9F1N2JJ ml Col·locació de llamborda en filera de 40x20x8 de color gris, clase
1º preu alt, sobre llit de morter i base de formigó de 20 cm de
gruix, col·locat al truc amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l. (P - 110)

59,99010,28 616,70

5 F965A6DD m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada T3 (28x17) cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5
(P - 25)

450,80026,49 11.941,69

6 G9E13205 m2 Paviment de llambordes de color gris de 20x10x8 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 107)

231,23035,60 8.231,79

7 G9E13206 m2 Paviment de panot ratllat per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe
1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3
de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 108)

46,69028,00 1.307,32

8 G9E13207 m2 Paviment de panot de tacs per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 109)

21,60028,00 604,80

9 G9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 106)

1.014,62020,54 20.840,29

10 F9851610 m Gual de peces de formigó, monocapa, 60x40x30 cm, col·locat
sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 30cm d'alçària, i rejuntat amb
morter (P - 29)

56,70035,00 1.984,50

11 F966A7JJ m Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada T2 de 15x25 cm, col·locada sobre base
de formigó HM-20/P/20/I i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.

12,00042,26 507,12
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Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 26)

12 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 14)

565,7101,35 763,71

13 F921201J m3 Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM (P - 22)

169,71324,58 4.171,55

14 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura
per a donar obertura al trànsit.
 (P - 33)

582,8400,90 524,56

15 F219FRE1 m2 Fresat de paviment de mescla bituminosa en un gruix de 4 cm i
qualsevol amplaria, amb mitjants mecànics, incloent la càrrega
mecànica del material resultant, i la protecció de les rigoles,
embornals, tapes de serveii vorades existents (P - 5)

17,1303,34 57,21

16 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 34)

582,8400,55 320,56

17 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
bin 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

 (P - 32)

71,39774,28 5.303,37

18 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf B 50/70 D-8, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 30)

99,95679,42 7.938,51

19 F9H11252 m2 Pas elevat que inclou: Fresatge de fins a 6 cm. de gruix de
paviment actual, inclou càrrega i transport a abocador de material
resultant i canón de l'abocador, reg d'imprimació amb emulsió
bituminosa i subministrament,estesa i compactació de 6 cm. de
gruix de mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf 35/50 D
amb àrid granític i betum asfàltic convencional. (P - 31)

163,80018,95 3.104,01

20 FR43943D ut Subministrament de Koelreuteria paniculada FASTIGIATA de
perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l (P - 95)

25,000255,89 6.397,25

21 FR43944D ut Subministrament d'escosell model ROMBO construït en dues
peces de xapa corten, en forma de safata i reforçada amb
passamans, inclou el marc d'angule amb encoratges per fixar al
paviment (P - 96)

25,000123,00 3.075,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 110.275,43

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222512J m3 Excavació de rasa per instal·lacions de fins a 1 m d'amplària i fins
a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat (P - 104)

99,2845,48 544,08

2 F22200JJ m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre
camió (P - 10)

11,03216,95 186,99
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3 F227F0JJ m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 13)

268,2301,77 474,77

4 F2A110JJ m3 Subministrament de sauló garbellat d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 17)

35,76415,53 555,41

5 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge
de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.
 (P - 15)

74,55210,07 750,74

6 F2412033 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 16)

48,4851,41 68,36

7 F2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 18)

44,7057,29 325,90

8 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN

44,70515,10 675,05
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MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
 (P - 21)

9 GG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 120)

475,0501,95 926,35

10 FG31B554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta
del cable de PVC, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a
retalls, així com l'excés previst per a les connexions.
 (P - 84)

517,0505,64 2.916,16

11 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 121)

517,0506,20 3.205,71

12 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT.
 (P - 85)

6,00025,06 150,36

13 FHM11F2J u Columna de d'acer galvanitzat, model Nikolson de iluminación
roura o similar, telescópica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT.
 (P - 86)

14,000238,62 3.340,68

14 FHN3354J u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre,
amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70 W, amb
reactància de doble nivell automàtica, de preu superior, tancada,
amb allotjament per a equip i acoblada al suport. Model okapi de
GE Lighting o similar
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip
complert d'encesa.
 (P - 88)

14,000227,81 3.189,34

15 FHNJJJJ pa Projecte i legalizació de la instal·lació de enllumenat públic (P -
87)

1,000600,00 600,00

16 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 101)

12,0006,04 72,48

17 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons
les especificacions de la DT.
 (P - 4)

6,0003,35 20,10
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18 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons
les especificacions de la DT.
 (P - 1)

5,0003,93 19,65

19 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
 (P - 24)

1,00080,46 80,46

20 G9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 106)

5,00020,54 102,70

21 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura
per a donar obertura al trànsit.
 (P - 33)

6,0000,90 5,40

22 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 34)

6,0000,55 3,30

23 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
bin 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

 (P - 32)

0,73574,28 54,60

24 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf B 50/70 D-8, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 30)

1,02979,42 81,72

25 FDK262JJ u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 34x34x40
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.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.
 (P - 44)

2,00057,44 114,88

CAPÍTOLTOTAL 01.04 18.465,19

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL CONSTRUCCIÓ XARXA D'AIGÜES PLUVIALS I RESIDUALS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2226263 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de
fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora bivalva
batilon i càrrega mecànica del material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni
els treballs que calguin per a reomplir-lo.

212,0856,81 1.444,30
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Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
 (P - 11)

2 F22200JJ m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre
camió (P - 10)

23,56516,95 399,43

3 F222KA22 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni
els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
 (P - 12)

13,57013,21 179,26

4 F227F0JJ m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 13)

194,9501,77 345,06

5 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge
de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.
 (P - 15)

180,32010,07 1.815,82

6 F2A110JJ m3 Subministrament de sauló garbellat d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 17)

24,36515,53 378,39

7 F2412033 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la

194,9441,41 274,87
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partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 16)

8 F2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 18)

55,6697,29 405,83

9 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
 (P - 21)

55,66915,10 840,60

10 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa
i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U,
de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 40)

50,00010,21 510,50

11 FD7JL146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa
i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U,
de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 41)

174,95026,91 4.707,90

12 GDB1U010 u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 30 cm
de gruix, lleugerament armada amb una malla electrosoldada ME
30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer
per m2 , per a pou de registre (P - 117)

8,00014,87 118,96

13 GDD15094 m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades
amb morter ciment 1:6 (P - 118)

13,57095,79 1.299,87

14 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons

8,000101,65 813,20
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norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.
 (P - 119)

15 GD5J534E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat
per fora amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.
 (P - 115)

10,000138,36 1.383,60

16 GD5ZBCC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 755x300x40 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.
 (P - 116)

10,00082,31 823,10

17 GD000001J ut Connexió del tub de diàmetre 400 mmm a l'actual calaix o
conducció de clavaguerem, per mitjans mecànics i ajudes
manuals. S'inclou les feines prèvies, l'obertura de cates, el tall del
carrer, senyalització i reunions amb la policia, l'obertura del forat a
l'actual canonada de clavagueram, el segellat de la conducció un
cop conectada amd material apropiat, impermeable i elàstic, el
reblert i compactat de terres, la formació de la base de formigó
per la posterior col·locació del paviment definitiu, i en definitiva
tots els elements mecànics, manuals, materials, i de seguretats
necessaris per a la perfecte execució de la partida. (P - 114)

5,000186,53 932,65

CAPÍTOLTOTAL 01.06 16.673,34

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ AIGUA POTABLE08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222512J m3 Excavació de rasa per instal·lacions de fins a 1 m d'amplària i fins
a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat (P - 104)

92,8805,48 508,98

2 F22200JJ m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre
camió (P - 10)

10,32016,95 174,92

3 F227F0JJ m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 13)

129,0001,77 228,33

4 F2A110JJ m3 Subministrament de sauló garbellat d'aportació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 17)

51,60015,53 801,35

5 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

51,60010,07 519,61
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La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge
de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.
 (P - 15)

6 F2412033 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 16)

51,6001,41 72,76

7 F2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 18)

51,6007,29 376,16

8 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
 (P - 21)

51,60015,10 779,16

9 FFB1JJJ m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa
 (P - 83)

215,00044,44 9.554,60

10 FFB1JJ1 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora
 (P - 48)

215,0000,55 118,25

11 FFB1JJ2 ut Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm
de DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per

12,00078,82 945,84
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a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa
 (P - 53)

12 FFB1JJ4 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i
col·locat al fons de la rasa
 (P - 74)

9,60027,28 261,89

13 FFB1JJ6 ut Tapa TIPUS ´´Gas´´, per a pericó de serveis, de 135x120 mm
amb la incripció d'AIGÜES
 (P - 76)

8,00029,76 238,08

14 FFB1JJ5 ut Tapa TIPUS ´´Pera´´, per a pericó de serveis, de 190x190 mm
amb la incripció d'AIGÜES
 (P - 75)

12,00039,08 468,96

15 FFB1JJ15 ut Connexió 1. Derivació de fosa de 80 mm de DN amb dues unions
de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm de DN
i col·locada al fons de la rasa
 (P - 52)

1,000183,25 183,25

16 FFB1JJ7 ut Con de reducció de fosa per a passar de 100 mm de DN a 80 mm
de DN, amb 2 unions embridades amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa
 (P - 77)

1,000145,40 145,40

17 FFB1JJ8 ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment
 (P - 78)

1,000141,63 141,63

18 FFB1JJ9 ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment
 (P - 82)

1,000174,65 174,65

19 FFB1JJ10 ut Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 100 mm
de DN, col·locat al fons de la rasa
 (P - 49)

2,000190,32 380,64

20 FFB1JJ11 ut Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100
mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada,
muntat a l'exterior
. (P - 50)

1,000556,12 556,12

21 FFB1JJ12 ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de DN i col·locada al fons
de la rasa
 (P - 51)

1,000221,45 221,45

22 FFB1JJ20 ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
 (P - 54)

1,000206,27 206,27
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23 FFB1JJ21 ut Unió per testa de fosa amb 2 brides exemptes, 2 anelles
elastomèriques d'estanquitat i 1 maniguet de reacció de 100 mm
de DN i col·locada al fons de la rasa
 (P - 55)

2,000112,57 225,14

24 FFB1JJ22 ut Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 100 mm
de DN, col·locat al fons de la rasa
 (P - 56)

3,000190,32 570,96

25 FFB1JJ23 ut Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i
pintat, de 30x15 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada al
senyal
 (P - 57)

1,00035,02 35,02

26 FFB1JJ24 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, fixat a la base
 (P - 58)

1,00024,97 24,97

27 FFB1JJ25 ut Doble ventosa embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16
bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada
 (P - 59)

1,0001.125,05 1.125,05

28 FFB1JJ26 ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la
rasa.
 (P - 60)

2,00072,18 144,36

29 FFB1JJ27 ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de
la rasa.
 (P - 61)

5,00089,20 446,00

30 FFB1JJ28 ut Connexió 2.. Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues
unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a
aigua i contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de
DN i col·locada al fons de la rasa
 (P - 62)

2,000228,37 456,74

31 FFB1JJ29 ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
 (P - 63)

1,000206,87 206,87

32 FFB1JJ30 ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la
rasa.
 (P - 64)

1,00072,18 72,18

33 FFB1JJ31 ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de
la rasa.
 (P - 65)

2,00089,20 178,40

34 FFB1JJ32 ut Connexió 3. Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues
unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a
aigua i contrabrida de tracció, ramal a 90°, embridat de 80 mm de
DN i col·locada al fons de la rasa
 (P - 66)

1,000228,37 228,37

35 FFB1JJ33 ut Derivació de fosa de 100 mm de DN amb tres unions de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, ramal a 90° de 100 mm de DN i col·locada al fons
de la rasa
 (P - 67)

1,000221,45 221,45

36 FFB1JJ34 ut Con de reducció de fosa per a passar de 150 mm de DN a 100
mm de DN, amb 2 unions embridades amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa
 (P - 68)

1,000201,76 201,76
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37 FFB1JJ35 ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
 (P - 69)

1,000206,87 206,87

38 FFB1JJ36 ut Unió brida major stop per PEAD Ø90 mm col·locada al fons de la
rasa.
 (P - 70)

1,00072,18 72,18

39 FFB1JJ37 ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de
la rasa.
 (P - 71)

4,00089,20 356,80

40 FFB1JJ38 ut Maniguet de connexió de fosa de 125 mm de DN amb 1 unió
embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa
 (P - 72)

1,000199,56 199,56

41 FFB1JJ39 ut Unió brida major stop per PEAD Ø125 mm col·locada al fons de
la rasa. Connexions 4,5,6 i 7
 (P - 73)

4,00089,20 356,80

42 FFB1JJ87 ut Nova escomesa de 32mm (1´´) amb clau de registre. Inclou totes
les peces especials (AGBAR). No inclou comptador
 (P - 79)

5,000673,52 3.367,60

43 FFB1JJ88 ut Proves de Pressió de 500m a 1000m
 (P - 80)

0,500520,56 260,28

44 FFB1JJ89 m Desinfecció de la canalització segons el RD 140/2003
 (P - 81)

215,0004,41 948,15

45 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 46)

1,000108,03 108,03

46 FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre
solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 45)

1,000117,79 117,79

47 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 47)

480,0008,55 4.104,00

48 FJS5A764 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de
l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat
perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos (P - 90)

25,00012,13 303,25

49 FJS5R101 u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de
material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó (P - 91)

2,0008,54 17,08

50 FJS5R102 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de
material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó (P - 92)

2,0008,56 17,12

51 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i
ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó
i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida
amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió
amb la canonada, instal·lada (P - 89)

2,000183,88 367,76
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52 FJSA1081 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de
programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un
nombre màxim de 8 estacions, muntat superficialment, connectat
als aparells de control, als elements gobernats, programat i
comprovat (P - 93)

1,000186,57 186,57

53 FJSB1411 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima
de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes
elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 94)

1,000107,39 107,39

CAPÍTOLTOTAL 01.08 32.292,80

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ XARXA DE TELECOMUNICACIONS09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2226263 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de
fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora bivalva
batilon i càrrega mecànica del material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni
els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
 (P - 11)

101,0246,81 687,97

2 F22200JJ m3 Excavació de rases amb mitjas manual i càrrega mecànica sobre
camió (P - 10)

11,22516,95 190,26

3 F227F0JJ m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'0,6 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 13)

151,1601,77 267,55

4 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge
de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.
 (P - 15)

60,46410,07 608,87

5 F2412033 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 2 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament

64,7311,41 91,27
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per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 16)

6 F2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
 (P - 18)

64,7317,29 471,89

7 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
 (P - 21)

64,73115,10 977,44

8 FDG524JJ m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
33x23 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
 (P - 42)

56,0007,68 430,08

9 FDG544JJ m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats, 2 de polietilè
de 110 mm i 2 de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 33x37 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
 (P - 43)

349,90014,83 5.189,02

10 FDK262JJ u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 34x34x40
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.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.
 (P - 44)

21,00057,44 1.206,24

11 XFXBJJJ pa Renovació de la instal·lació de telecomunicacions segons criteri
de companyia, tal i com mostra la documentació annexa al

1,0007.000,00 7.000,00
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projecte. S'inclou els requisits tècnics establerts per la
companyia, el desmuntatge dels cablejats i postes actuals, així
com de qualsevol tipus d'element actual no susceptible d'haver-se
quedar, el subministre i muntatge dels materials, les peces
especials, les tuberies de pas del cablejat, els prismes de serveis
realitzats en obra, els pericons homologats establerts per
companyia, les tasques homologades per la companyia, els
armaris homologats establerts per companyia, el moviment de
terres i obertura de rasa, el transport de les terres sobrants a
abocar autoritzat, el canon d'abocament, el reblert i compactació
de terres, les planxes de senyalització de companyia abans del
paviment, les connexions a la xarxa preexistent, les escomeses a
particulars, els projectes i seguiment per part de la companyia
subministradora del servei, els pericons de registre i control, els
materials necessaris d'obra aixó com tapes homologades, i en
definitiva tots els elements materials, manuals, mecànics,
projectes, legalitzacions i de seguretat necessaris per la perfecte
execució, recepció i posta en marxa de la partida. (P - 125)

CAPÍTOLTOTAL 01.09 17.120,59

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL PINTURA I SENYALITZACIÓ11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de
90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a
l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
 (P - 36)

1,000172,70 172,70

2 FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de
90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a
l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
 (P - 35)

6,00089,41 536,46

3 FBB11366 ut Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90
cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a
l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
 (P - 38)

19,00095,00 1.805,00

4 FSENY019 ut MV 1027 Senyal rectangular de 60x90 cm. per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a
l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
(P - 97)

8,00088,22 705,76

5 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb
les especificacions de la DT.
 (P - 39)

87,50034,89 3.052,88

6 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, stops, illes, etc, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb maquina
d'accionament manual (P - 113)

6,0006,81 40,86

7 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb maquina autopropulsada

 (P - 111)

237,0001,33 315,21

8 GBA1G111 m2 Pas de vianants vermell blanc amb pintura de dos components
reflectora i microesferes de vidre, amb maquina d'accionament
manual (P - 112)

105,00032,90 3.454,50
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9 FBB11362 ut Retirada de senyal de trànsit anclada al terra, enderroc de daus
de formigó, i càrrega manual i mecànica de la senyal de trànsit al
magatzem de la brigada municipal i la runa sobre camió o
contenidor.
S'inclou el transport i el cànon de l'abocador.

 (P - 37)

11,00035,00 385,00

CAPÍTOLTOTAL 01.11 10.468,37

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JJJJJ1 PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut (P - 123) 0,5005.774,72 2.887,36

CAPÍTOLTOTAL 01.12 2.887,36

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JJJJ2 PA Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat  (P - 122) 0,5002.492,31 1.246,16

CAPÍTOLTOTAL 01.13 1.246,16

OBRA PRESSUPOST01
CAPÍTOL ALTRES14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FZZZ1101 pa Partida alçada a justificar pels treballs de desviament dels serveis
afectats durant l'execució de les obres, totalment acabat segons
indicacions de la direcció facultativa (P - 98)

0,5002.500,00 1.250,00

2 FZZZ1102 pa Partida alçada a justificar pels treballs de desviament de trànsit
durant l'execució de les obres, totalment acabat segons
indicacions de la direcció facultativa inclosa part proporcional de
senyalització provisional (P - 99)

0,5001.000,00 500,00

3 FZZZ1103 pa Partida alçada a justificar pels imprevistos d'obra (P - 100) 0,5003.000,00 1.500,00

CAPÍTOLTOTAL 01.14 3.250,00

Euro
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Treballs previs i demolicions 26.156,67
Capítol 01.02 Moviments de terres 24.385,14
Capítol 01.03 Afermats i paviments 110.275,43
Capítol 01.04 Instal·lació d'enllumenat 18.465,19
Capítol 01.06 Construcció xarxa d'aigües pluvials i residuals 16.673,34
Capítol 01.08 Instal·lació aigua potable 32.292,80
Capítol 01.09 Instal·lació xarxa de telecomunicacions 17.120,59
Capítol 01.11 Pintura i senyalització 10.468,37
Capítol 01.12 Seguretat i Salut 2.887,36
Capítol 01.13 Control de qualitat 1.246,16
Capítol 01.14 Altres 3.250,00

01 Pressupost  Obra 263.221,05

263.221,05

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 263.221,05

263.221,05

Euro
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

263.221,05PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL.

15.793,266,00 % Benefici Industrial SOBRE 263.221,05...................................................................................

13,00 % despeses Generals SOBRE 263.221,05.............................................................................. 34.218,74

Subtotal 313.233,05

21,00 % IVA SOBRE 313.233,05........................................................................................................ 65.778,94

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 379.011,99€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( TRES-CENTS SETANTA-NOU MIL ONZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS )

Premià de Dalt, Setembre de 2022

L´Alcalde-President                        L´autor del Projecte

Josep Triadó i Bergés                      Serveis Tècnics municipals


