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1 Introducció 
 

La present memòria valorada es duu a terme a petició de l’Ajuntament de Parets del Vallès 

motivat per la nova convocatòria de l’ACA, Resolució TES/1702/2017, de 28 de juny de 

convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, 

adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a la millora del control dels cabals 

subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors.  

 

2 Antecedents 

 

El municipi de Parets del Vallès es troba a la Comarca del Vallès Oriental. Aquest municipi té 

una població de 18.837 habitants (Idescat 2016).  
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El municipi disposa de varis pous en servei, juntament amb l’aigua en alta procedent d’ATLL. 

Aquestes instal·lacions son les que abasten amb aigua potable tot el municipi de Parets del 

Vallès. Així doncs, les fonts d’abastament disponibles i els pous operatius son: 

 ATLL  

 Pou IV 

 Pou Bruguera 

 Pou Volart 
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3 Situació actual de l’abastament 
 

Com s’ha especificat, l’aigua en alta que alimenta el municipi de Parets del Vallès es a través 

d’ATLL o bé a través de les captacions pròpies.   

 

Actualment es disposa de la mesura de la totalitat dels cabals captats per les captacions que 

abasten el municipi de Parets del Vallès (pou IV, Pou Bruguera, Pou Volart) així com el control 

dels cabals comprats a ATLL.  

 

La totalitat de les captacions operatives al municipi (Pou IV, Pou Bruguera, Pou Volart) 

disposen de comptadors telecontrolats a la sortida i per tant es mesura la totalitat del cabal 

captat.  

 

 

Telecontrol de comptador del Pou IV 

 

 

Telecontrol de comptador del Pou Bruguera 
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Telecontrol cabal comptador Pou Volart 

 

Ara bé, aquestes captacions (pou IV, Pou Bruguera, Pou Volart) no disposen de comptadors a 

l’entrada dels dipòsits abastats o bé es troben en mal estat. Com que aquestes captacions 

poden abastar més d’un dipòsit en funció de la necessitat operativa, i donat al fet que a la 

sortida dels dipòsits no es disposa de comptadors o bé es troben en mal estat, no es pot tenir 

un control de cabals subministrats al municipi de Parets del Vallès, ni una informació precisa 

sobre el consum o utilització d’aigua.  Alhora, no es disposa de la mesura i telecontrol del cabal 

subministrat al municipi de Parets del Vallès.  

 

A continuació es mostra l’esquema de funcionament del municipi de Parets del Vallès. 
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Captacions 

Pou Bruguera 

Situat a l’est del municipi a cota 84 m.s.n.m, entre la Ctra. De Puigcerda i el carrer de La 

Premsa. Aquest pou esta dotat d’un equip d’impulsió i la canonada de sortida es de polietilè de 

110 mm. de diàmetre. 

 

Connecta directament amb la canonada de fibrociment de 200 mm. De sortida dels pous de 

Can Volart. Aquest pou, actualment opera abastant els dipòsits de La Miranda, Nou i Cerdanet. 
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Pou Volart 

Situat a l’est del municipi a cota 87 m.s.n.m. entre l’antic camí de Montmeló i el carrer de la 

Impremta. Està ubicat a l’interior d’una construcció d’obra, i està dotat d’equip d’impulsió 

submergit. 

 

Aquest pou actualment opera abastant al dipòsit de La Miranda, dipòsit Nou i dipòsit de 

Cerdanet. La canonada de sortida es de fibrociment de 250 mm. de diàmetre que mes tard 

passa a ser de PVC 150 mm de diàmetre per abastir el dipòsit Nou i PVC 125 mm. per abastir el 

dipòsit de La Miranda. 
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Pou IV 

Situat a l’oest del municipi a una cota de 91 msnm amb una profunditat de 14 metres i una 

secció circular de 2,5 metres de diàmetre.  Actualment, aquest pou opera abastant al dipòsit 

Nou. 
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Dipòsits 

Dipòsit Miranda 

El dipòsit de La Miranda esta situat al Nord-Oest del terme municipal de Parets del Vallès a 

cota 160 m.s.n.m. al barri de La Miranda. Aquest dipòsit es troba en una zona de fàcil accés.  

 

Es de planta semi-rectangular i emmagatzemen un total de 700 m3, des d’aquest dipòsit es 

distribueix l’aigua a la zona més elevada del municipi. 

 

Les canonades d’entrada que es troben operatives son: 

 Entrada provinent dels pous Can Volart  / Bruguera 

 

Les canonades d’entrada-sortida que es troben operatives son: 

 Entrada-Sortida cap al nucli - També actua com entrada d’aigua procedent de la 

impulsió del dipòsit Nou. 

 

Les canonades de sortida que es troben operatives son: 

 Sortida cap al nucli. Connectada a la canonada d’entrada-sortida. 

 Bypass a la canonada de sortida per l’abastament a Serra 
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Dipòsit Nou 

El dipòsit Nou esta situat al nord del terme municipal, a una cota de 135 m.s.n.m. Aquest 

dipòsit esta cobert i es de formigó, de planta circular i semi enterrat donant lloc a una 

capacitat total de 2.000 m3.  

 

En el dipòsit s’emmagatzema l’aigua que prové del dipòsit d’ATLL a la mateixa zona i de l’aigua 

que prové dels pous 4 i Can Volart / Bruguera. 

 

Les canonades d’entrada que es troben operatives son: 

 Entrada des del dipòsit d’ATLL 

 Entrada des del Pou 4 

 Entrada des dels pous de Can Volart / Bruguera  

 

Les canonades de sortida que es troben operatives son: 

 Sortida per gravetat cap al nucli  

 Sortida impulsió a Dipòsit Miranda  
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Dipòsit Cerdanet 

El dipòsit Cerdanet esta situat al nord del terme municipal, a una cota de 132 m.s.n.m 

 

Aquest dipòsit esta cobert i es de formigó, de planta circular i semi enterrat donant lloc a una 

capacitat total de 500 m3.  

 

En el dipòsit s’emmagatzema l’aigua que prové del dipòsit d’ATLL a la mateixa zona i de l’aigua 

que prové dels pous Can Volart / Bruguera. 

 

Les canonades d’entrada al dipòsit que es troben operatives son: 

 Entrada des del dipòsit d’ATLL 

 Entrada des dels pous de Can Volart / Bruguera 

 

Les canonades de sortida que es troben operatives son: 

 Sortida per gravetat cap al nucli 
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4 Objectiu 
 

L’objectiu principal de l’actuació de instal·lació de comptadors al sistema d’abastament d’aigua 

potable de Parets del Vallès és el de disposar de la mesura i telecontrol de la totalitat dels 

cabals subministrats en el nucli de Parets del Vallès; disposant ja de la mesura de la totalitat 

dels cabals captats. 

 

El pla director d’abastament d’aigua potable de Parets del Vallès; concretament al seu apartat 

10.1.3 Instal·lació de comptadors generals contempla també la instal·lació de comptadors 

generals pel millor control del cabal subministrat del municipi de Parets del Vallès. 
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Així doncs, es preveu la instal·lació dels següents comptadors i el seu corresponent telecontrol: 

 Comptador del Dipòsit Cerdanet 

 Comptador dels Pous Volart – Bruguera al dipòsit Cerdanet 

 Comptador del Dipòsit Nou 

 Comptador del Pou 4 al Dipòsit Nou 

 Comptador dels Pous Volart – Bruguera al dipòsit Nou 

 Comptadors del Dipòsit Miranda  

 Comptador dels Pous Volart – Bruguera al dipòsit Miranda 
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5 Descripció de les obres 
 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, cal mesurar els cabals subministrats a la població de 

Parets del Vallès disposant del control de la totalitat del cabal captat. Així doncs, per cadascun 

dels comptadors es procedirà a determinar la solució òptima. 

 

Comptador de subministrament - Dipòsit Cerdanet  

 

Actualment a la sortida existent del dipòsit Cerdanet es troba instal·lat un comptador de 

150mm de diàmetre en canonada de PE-160mm. 

 

Aquest comptador es troba dins una arqueta de difícil accés al recinte tancat del dipòsit. No 

disposa de carret de desmuntatge i es troba instal·lat a 2,1m de profunditat dins un pou. 

Aquesta situació (molt poc espai per maniobrar) fa impossible el seu correcte manteniment, 

lectura i desmuntatge. Aquest comptador ha deixat de funcionar. 

 

Per aquest motiu, es preveu la demolició i excavació del terreny per confeccionar una nova 

arqueta de 2x1m que permeti el muntatge d’un nou comptador. Alhora, es preveu la seva 

connexió al futur sistema de telecontrol de la caseta annexa.  

 

Per tal de determinar la idoneïtat del comptador a instal·lar, s’estudia la simulació hidràulica 

del Pla Director d’Abastament de Parets del Vallès. 

 

El cabal de sortida previst del dipòsit Cerdanet es trobarà entre 40m3/h i 80m3/h: 

 

 



Mesura i telecontrol de cabals subministrats a Parets del Vallès 

 

15 

 

Cal tenir en compta la possibilitat de funcionament de 2 hidrants de 60m3/h cadascun i per 

tant el cabal màxim del comptador caldria que fos 80+60+60=200m3/h: 

 

Així doncs, es preveu la instal·lació de comptador de 150mm de diàmetre nominal (SENSUS 

MEISTREAM PLUS o similar), capaç d’assumir cabals de sobrecàrrega de 312,5m3/h i que 

garanteixin el funcionament de dos hidrants segons obliga la vigent normativa. Per tal de 

poder disposar d’una idònia precisió i detectar qualsevol incidència, es preveu disposi d’un 

cabal Q1 (mínim horitzontal) de 0,4 m3/h segons Directiva 2014/32/EU (MID).  

 

 

 

Es preveu deixar la distancia necessària previ a l’entrada i sortida de comptador, disposar 

d’estabilitzador de cabal o complir amb les especificacions d’instal·lació del fabricant per tal de 

garantir una correcta mesura. El comptador disposarà de vàlvula d’entrada de 150mm i sortida 

de 150mm així com filtre i carret de desmuntatge per facilitar les maniobres de manteniment 

tal com es recomana a la Guia tècnica de comptadors, mesuradors i limitadors de cabals (ACA 

31 març 2017). 

 

El sistema disposarà d’emissor de polsos i es connectarà al sistema de telecontrol. Es preveu 

també la configuració del sistema SCADA de l’empresa gestora del servei d’aigua per tal que 

pugui rebre’n el senyal, mostrar-lo i analitzar-lo així com configurar-hi alarmes. 
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Comptador dels Pous Volart-Bruguera a Dipòsit Cerdanet 

Actualment, la canonada dels pous Volart-Bruguera poden abastar als tres dipòsits municipals; 

Nou, Cerdanet i Miranda. Es disposa del control del cabal captat pel comptador de sortida dels 

pous però aquesta situació de subministrament a tres dipòsits fa que no es pugui disposar d’un 

control dels cabals subministrats al dipòsit Cerdanet i per tant es requereixi la substitució de 

l’actual comptador situat a la coberta del dipòsit que ha deixat de funcionar. 

 

 

Per tal de garantir del correcte dimensionament, s’estudia el cabal procedent dels pous Volart i 

Bruguera i que serien els que passarien pel comptador: 

 

Cabal comptador Pou Volart 
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Cabal comptador Pou Bruguera 

 

Tenint en compta les dades, el cabal de funcionament és de 2m3/min en el cas del pou Volart i 

de 0,79m3/min del pou Bruguera. Per tant, el cabal de disseny es de 

2m3/min+0,79m3/min=2,79m3/min=167,4m3/h. Així doncs, es preveu la instal·lació de 

comptador de 150mm de diàmetre nominal (SENSUS MEISTREAM PLUS o similar) segons 

Directiva 2014/32/EU (MID).  

 

 

 

L’actuació preveu la retirada dels actuals components i el muntatge de la nova vàlvula i 

comptador de DN150 en la canonada que discorre per la coberta del dipòsit així com el pas i 

configuració del senyal al sistema de telecontrol de l’empresa gestora del servei d’aigua. 
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Comptador de subministrament - Dipòsit Nou 

Actualment a la sortida existent del dipòsit Nou es troba instal·lat un comptador de 150mm. 

 

Aquest comptador es troba dins una arqueta de difícil accés allunyada del dipòsit. No disposa 

de carret de desmuntatge i es troba instal·lat a 2,4m de profunditat dins un pou. Aquesta 

situació (molt poc espai per maniobrar) fa impossible el seu correcte manteniment, lectura i 

desmuntatge. Aquest comptador ha deixat de funcionar. 

 

 

 

 

Per aquest motiu, es preveu la instal·lació d’un nou comptador de sortida a l’arqueta existent 

annexa al dipòsit. Alhora, es preveu la seva connexió al sistema de telecontrol de la caseta 

annexa.  

 

Per tal de determinar la idoneïtat del comptador a instal·lar, s’estudia la simulació hidràulica 

del Pla Director d’Abastament de Parets del Vallès. 

 

El cabal de sortida previst del dipòsit Nou es trobarà entre 140m3/h i 195m3/h: 

 

Comptador 
Dificultat d’accés, manteniment i 

lectura. Comptador no funciona 
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Cal tenir en compta la possibilitat de funcionament de 2 hidrants de 60m3/h cadascun i per 

tant el cabal màxim del comptador caldria que fos 195+60+60=315m3/h: 

 

Així doncs, es preveu la instal·lació de comptador de 150mm de diàmetre nominal (SENSUS 

MEISTREAM PLUS o similar), capaç d’assumir cabals de sobrecàrrega de 312,5m3/h i que 

garanteixin el funcionament de dos hidrants segons obliga la vigent normativa. Per tal de 

poder disposar d’una idònia precisió i detectar qualsevol incidència, es preveu disposi d’un 

cabal Q1 (mínim horitzontal) de 0,4 m3/h segons Directiva 2014/32/EU (MID).  
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Per tal de procedir a instal·lar el comptador, es preveu deixar la distancia necessària previ a 

l’entrada i sortida de comptador, disposar d’estabilitzador de cabal o complir amb les 

especificacions d’instal·lació del fabricant per tal de garantir una correcta mesura. El 

comptador disposarà de vàlvula d’entrada de 150mm i sortida de 150mm i carret de 

desmuntatge per facilitar les maniobres de manteniment tal com es recomana a la Guia 

tècnica de comptadors, mesuradors i limitadors de cabals (ACA 31 març 2017). Alhora, 

s’adequaran els elements de l’arqueta existent per tal d’encabir el nou muntatge. 

 

 

 

El sistema disposarà d’emissor de polsos i es connectarà al sistema de telecontrol. Es preveu 

també la configuració del sistema SCADA de l’empresa gestora del servei d’aigua per tal que 

pugui rebre’n el senyal, mostrar-lo i analitzar-lo així com configurar-hi alarmes. 

 

 

 

 

 

Comptador 
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Comptador dels Pous Volart-Bruguera a Dipòsit Nou 

Actualment, la canonada dels pous Volart-Bruguera poden abastar als tres dipòsits municipals; 

Nou, Cerdanet i Miranda. Es disposa del control del cabal captat pel comptador de sortida dels 

pous però aquesta situació de subministrament a tres dipòsits fa que no es pugui disposar d’un 

control dels cabals subministrats al dipòsit Nou. 

 

Per tal de garantir del correcte dimensionament, s’estudia el cabal procedent dels pous Volart i 

Bruguera i que serien els que passarien pel comptador: 

 

Cabal comptador Pou Volart 

 

Cabal comptador Pou Bruguera 

 

Tenint en compta les dades, el cabal de funcionament és de 2m3/min en el cas del pou Volart i 

de 0,79m3/min del pou Bruguera. Per tant, el cabal de disseny es de 

2m3/min+0,79m3/min=2,79m3/min=167,4m3/h. Així doncs, es preveu la instal·lació de 
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comptador de 150mm de diàmetre nominal (SENSUS MEISTREAM PLUS o similar) segons 

Directiva 2014/32/EU (MID).  

 

 

L’actuació preveu el muntatge de la nova vàlvula i comptador de DN150 en la canonada que 

discorre per dins l’arqueta annexa al dipòsit Nou. També es preveu la configuració del senyal al 

sistema de telecontrol de l’empresa gestora del servei d’aigua. Es preveu deixar la distancia 

necessària previ a l’entrada i sortida de comptador, disposar d’estabilitzador de cabal o 

complir amb les especificacions d’instal·lació del fabricant per e garantir una correcta mesura. 
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Comptador 

Pou V/B 
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Comptador del Pou IV a Dipòsit Nou 

Actualment, la canonada dels pous 4 que abasta el dipòsit Nou no disposa de comptador a 

l’entrada d’aquest. Per tal de garantir del correcte dimensionament, s’estudia el cabal 

procedent del pou que seria els que passaria pel comptador: 

 

Cabal comptador Pou IV 

 

Tenint en compta les dades, el cabal de funcionament és de 0,56m3/min=33,6m3/h. Es preveu 

la instal·lació de comptador de 80mm de diàmetre nominal (SENSUS MEISTREAM PLUS o 

similar) segons Directiva 2014/32/EU (MID).  
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L’actuació preveu el muntatge de la nova vàlvula i comptador de DN80 en la canonada que 

discorre per dins l’arqueta annexa al dipòsit Nou. També es preveu la configuració del senyal al 

sistema de telecontrol de l’empresa gestora del servei d’aigua. 

 

 

 

 

Comptador 

Pou IV 
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Comptadors de subministrament - Dipòsit Miranda  

 

Actualment, la sortida del dipòsit Miranda no disposa de comptador que mesuri el 

subministrament d’aigua al municipi. Aquest dipòsit disposa d’una canonada sortida-entrada al 

dipòsit de 150mm de diàmetre provinent de la impulsió des del Dipòsit Nou i que prèviament 

es deriva en una canonada de subministrament a nucli i una canonada de subministrament la 

Serra. 

 

Al tractar-se de canonada de sortida i entrada, es preveu la instal·lació de comptador 

bidireccional electromagnètic. Per tal de determinar la idoneïtat del comptador a instal·lar, 

s’estudia la simulació hidràulica del Pla Director d’Abastament de Parets del Vallès juntament 

amb les dades del comptador telecontrolat de la impulsió.  

 

El cabal de entrada-sortida previst del dipòsit Miranda es trobarà entre els 

1,04m3/min=60m3/h en sentit d’entrada quan funciona la impulsió del dipòsit Nou i entre -

45m3/h i -70m3/h de sortida segons la simulació hidràulica: 

 

Sentit entrada 
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Cal tenir en compta la possibilitat de funcionament de 2 hidrants de 60m3/h cadascun i per 

tant el cabal màxim del comptador caldria que fos 70+60+60=190m3/h: 

 

Així doncs, tenint en compta que l’error de mesura del comptador inferior al 2,5% es troba 

quan la velocitat del fluid es superior a 0,1m/s i 5m/s es preveu la instal·lació de comptador de 

150mm de diàmetre nominal (SENSUS MEIMAG 5100w o similar). Amb aquest diàmetre i un 

cabal mig de 60m3/h, s’obté una velocitat de 0,9m/s arribant fins a 3m/s en cas de cabal 

màxim i per tant entre els intervals de funcionament. 

 

 

 

 

 

Sentit sorida 
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Pel que fa a la sortida de subministrament al nucli, es preveu determinar la idoneïtat del 

comptador a instal·lar a través de la simulació hidràulica del Pla Director d’Abastament de 

Parets del Vallès. 

 

El cabal subministrat previst del dipòsit es trobarà entre 8m3/h i 20m3/h: 

 

 

 

Cal tenir en compta la possibilitat de funcionament de 2 hidrants de 60m3/h cadascun i per 

tant el cabal màxim del comptador caldria que fos 20+60+60=140m3/h: 

 

Així doncs, es preveu la instal·lació de comptador de 150mm de diàmetre nominal (SENSUS 

MEISTREAM PLUS o similar), capaç d’assumir cabals de sobrecàrrega de 312,5m3/h i que 

garanteixin el funcionament de dos hidrants segons obliga la vigent normativa. Per tal de 

poder disposar d’una idònia precisió i detectar qualsevol incidència, es preveu disposi d’un 

cabal Q1 (mínim horitzontal) de 0,4 m3/h segons Directiva 2014/32/EU (MID).  
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Pel que fa a la sortida de subministrament a la Serra, es preveu determinar la idoneïtat del 

comptador a instal·lar a través de la simulació hidràulica del Pla Director d’Abastament de 

Parets del Vallès. 

 

El cabal subministrat previst del dipòsit es trobarà entre 1m3/h i 5m3/h: 

 

 

Cal tenir en compta la possibilitat de funcionament de 2 hidrants de 60m3/h cadascun i per 

tant el cabal màxim del comptador caldria que fos 5+60+60=125m3/h: 

 

Així doncs, es preveu la instal·lació de comptador de 100mm de diàmetre nominal (SENSUS 

MEISTREAM PLUS o similar), capaç d’assumir cabals de sobrecàrrega de 125m3/h i que 

garanteixin el funcionament de dos hidrants segons obliga la vigent normativa. Per tal de 

poder disposar d’una idònia precisió i detectar qualsevol incidència, es preveu disposi d’un 

cabal Q1 (mínim horitzontal) de 0,25 m3/h segons Directiva 2014/32/EU (MID).  
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Per tal de procedir a instal·lar el comptador, es preveu deixar la distancia necessària previ a 

l’entrada i sortida de comptadors, disposar d’estabilitzador de cabal o complir amb les 

especificacions d’instal·lació del fabricant per tal de garantir una correcta mesura. Cada 

comptador disposarà de vàlvula d’entrada i sortida així com filtre i carret de desmuntatge per 

facilitar les maniobres de manteniment tal com es recomana a la Guia tècnica de comptadors, 

mesuradors i limitadors de cabals (ACA 31 març 2017). Alhora, s’adequaran els elements de 

l’arqueta existent per tal d’encabir el nou muntatge. 

 

Al disposar d’un espai tant reduït, es preveu l’excavació del terreny per confeccionar una nova 

arqueta de 2x1m que permeti el muntatge dels comptadors de subministrament davant la 

porta d’accés.  

 

Per tal de garantir el subministrament mentre s’efectuen les tasques, es preveu l’adequació 

del sistema d’impulsió des del dipòsit Nou mitjançant la instal·lació de variador de pressió i 

pressòstat configurat a una pressió de treball de 27mca i vàlvula provisional tancada. 

 



Mesura i telecontrol de cabals subministrats a Parets del Vallès 

 

31 

 

El sistema disposarà d’emissor de polsos i es connectarà al sistema de telecontrol. Es preveu 

també la configuració del sistema SCADA de l’empresa gestora del servei d’aigua per tal que 

pugui rebre’n el senyal, mostrar-lo i analitzar-lo així com configurar-hi alarmes. 

 

 

Comptador electromagnetic 

Comptador 

Comptador 
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Comptador dels Pous Volart-Bruguera a Dipòsit Miranda 

Actualment, la canonada dels pous Volart-Bruguera poden abastar als tres dipòsits municipals; 

Nou, Cerdanet i Miranda. Es disposa del control del cabal captat pel comptador de sortida dels 

pous però aquesta situació de subministrament a tres dipòsits fa que no es pugui disposar d’un 

control dels cabals subministrats al dipòsit Miranda ja que el comptador actual no funciona. 

 

Per tal de garantir del correcte dimensionament, s’estudia el cabal procedent dels pous Volart i 

Bruguera i que serien els que passarien pel comptador: 

 

Cabal comptador Pou Volart 

 

Cabal comptador Pou Bruguera 

 

Tenint en compta les dades, el cabal de funcionament és de 2m3/min en el cas del pou Volart i 

de 0,79m3/min del pou Bruguera. Per tant, el cabal de disseny es de 

2m3/min+0,79m3/min=2,79m3/min=167,4m3/h. Així doncs, es preveu la instal·lació de 

comptador de 150mm de diàmetre nominal (SENSUS MEISTREAM PLUS o similar) segons 

Directiva 2014/32/EU (MID).  
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L’actuació preveu la substitució del comptador existent i muntatge de la nova vàlvula i 

comptador de DN150 en la canonada que discorre per dins la caseta existent al mateix dipòsit 

Miranda. També es preveu la configuració del senyal al sistema de telecontrol de l’empresa 

gestora del servei d’aigua. Es preveu deixar la distancia necessària previ a l’entrada i sortida de 

comptador, disposar d’estabilitzador de cabal o complir amb les especificacions d’instal·lació 

del fabricant per e garantir una correcta mesura. 

 

 

Comptador 

Pou V/B 
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6 Termini de l’obra 
 

El termini de les obres s’estableixen dos (2) mesos. 

 

7 Terrenys per a l’execució de les obres 
 

L’actuació es durà a terme en terrenys municipals i parcel·les gestionades per 

l’empresa gestora del servei d’aigua potable municipal. 

 

8 Pressupost  
 

El total del pressupost de les actuacions descrites, puja la quantitat de  58.208,03€ IVA 

a   part. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

RESUM PRESSUPOST 



RESUM DE PRESSUPOST  
CAPÍTOL RESUM IMPORT % 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
22 agost 2017 1  

 
DIP. CERDANET ACTUACIONS DIPÒSIT CERDANET ............................................................................................................................  12.828,80 27,79 
  
 DIPÒSIT INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR SUBMINISTRAMENT CERDANET ....................................  7.520,26 
 CERDANET  
  
 POU V-B A DIP INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR SUBMINISTRAMENT POU B-V A CERDANET ................  3.522,94 
 CERD  
  
 TELCODC SISTEMA DE TELECONTROL ...................................................................................................  1.785,60 
 
DIP. NOU ACTUACIONS DIPÒSIT NOU ........................................................................................................................................  11.975,66 25,95 
  
 DIPÒSIT NOU INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR SUBMINISTRAMENT NOU ................................................  5.211,31 
  
 POU V-B A DIP INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR SUBMINISTRAMENT POU B-V A NOU ............................  2.897,64 
 NOU  
  
 POU IV A DIP INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR SUBMINISTRAMENT POU IV A NOU ...............................  2.081,11 
 NOU  
  
 TELCODN SISTEMA DE TELECONTROL ...................................................................................................  1.785,60 
 
DIP. MIRANDA ACTUACIONS DIPÒSIT MIRANDA ...............................................................................................................................  21.351,87 46,26 
  
 DIPOSIT INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR SUBMINISTRAMENT MIRANDA .......................................  14.935,45 
 MIRANDA  
  
 POU V-B A DIP INSTAL·LACIÓ DE COMPTADORS SUBMINISTRAMENT POU B-V A MIRANDA .................  2.845,22 
 MIRA  
  
 TELCODM SISTEMA DE TELECONTROL ...................................................................................................  3.571,20 
  ______________________  
 PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 46.156,33 
 
 13,00  % Despeses generals ....  6.000,32 
 6,00  % Benefici industrial ......  2.769,38 
  __________________________________  
 Suma .....................................................  8.769,70 
  ______________________  
 PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ PER CONTRACTA 54.926,03 
 
     Projecte.......................  1.640,50 
     CSS ............................  820,75 
     Direcció d’obra ............  820,75 
 
  __________________________________  
 Suma .....................................................  3.282,00 
 
 
 TOTAL PRESSUPOST SENSE IVA 58.208,03 
 
 
 
 21% IVA ................................................  12.223,69 
  ______________________  
 TOTAL PRESSUPOST 70.431,72 
 
 
 

 
 
 PARETS DEL VALLÈS, 22 d’agost de 2017 
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

DIP.
CERDANET

ACTUACIONS DIPÒSIT CERDANET

INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR SUBMINISTRAMENT CERDANETDIPÒSIT
CERDANET

Obra MecànicaDCOMEC
GFB1J425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm

Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i
col·locat al fons de la rasa

2,00 34,53 69,06
GN12A6F4 u Válvula de comporta DN-150

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 150 mm de dià-
metre 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 revesti-
ment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb acciona-
ment per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

2,00 398,18 796,36
GNE2F307 u Filtre DN-150

Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal,
16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre,
muntat en pericó de canalització soterrada

1,00 461,30 461,30
GNZ116F4 u Carret extensible de desmuntatge DN-150

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exte-
rior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè
diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de dià-
metre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalit-
zació soterrada

1,00 288,06 288,06
GK242SF6 u Comptador DN-150

Comptador embridat de 150mm de diàmetre nominal i classe C o millo-
rat. Cabal de sobrecàrrega de 312,5m3/h i cabal minim horitzontal de
0,4m3/h.

1,00 1.205,10 1.205,10
CNX150A u Connexio a canonada DN150

Connexio accessori a canonada existent de pvc o pe de 150mm de diame-
tre nominal.

2,00 480,60 961,20
MANIOXAR u Maniobres de sector

Maniobres per tancar i obrir el sector afectat.
1,00 240,00 240,00

TOTAL DCOMEC ............................................................................... 4.021,08

Obra CivilDCOCIVIL
E2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis - Maq

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en ter-
reny de trànsit (SPT >50), realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i amb les terres deixades a la vora
Pou 0,3 4,00 2,00 1,70 4,08

4,08 18,58 75,81
E2225622 m3 Excavació de rasa en presència de serveis - Man

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en ter-
reny de trànsit (SPT >50), realitzada amb compressor i amb les terres dei-
xades a la vora
Pou 0,7 4,00 2,00 1,70 9,52
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

9,52 100,57 957,43
145224BH m3 Mur de formigó armat

Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'en-
cofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa abocat ambi armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3
Paret Arqueta 2 2,00 0,20 1,50 1,20
Paret Arqueta 2 1,00 0,20 1,50 0,60

1,80 454,41 817,94
E3C515H3 m3 Formigó per a lloses

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat.

2,50 1,50 0,20 0,75
0,75 95,27 71,45

FDDZCJD4 u Bastiment i tapa
Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas
lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter
Arqueta 2 2,00

2,00 210,71 421,42
F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tole-
rable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilit-
zant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
Perimetre Arqueta 6,00 0,50 1,50 4,50

4,50 23,59 106,16
F2285R00 m3 Base de Sauló

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbe-
llat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vi-
brant
Perimetre Arqueta 1,00 0,50 0,50 0,25

0,25 46,39 11,60
M9R3U010 m3 Base de formigó

 Base de formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, en reparacions de base de calçada abocat des
de camió
Perimetre Arqueta 6,00 0,50 0,20 0,60

0,60 95,83 57,50
F2R450E0 m3 Transport de terres a abocador

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autorit-
zada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Pou 4,00 2,00 1,50 12,00
Esponjament 0,25 12,00 3,00

15,00 23,20 348,00
F2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Pou 4,00 2,00 1,50 12,00
Esponjament 0,25 12,00 3,00

15,00 14,52 217,80

TOTAL DCOCIVIL .............................................................................. 3.085,11

Seguretat i SalutDCSEGSAL
SEGUSAL Seguretat i Salut

Seguretat i Salut

1,00 414,07 414,07

TOTAL DCSEGSAL ........................................................................... 414,07

TOTAL DIPÒSIT CERDANET............................................................. 7.520,26
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INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR SUBMINISTRAMENT POU B-V A CERDANETPOU V-B A
DIP CERD

Obra MecànicaPVBDCOM
GN12A6F4 u Válvula de comporta DN-150

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 150 mm de dià-
metre 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 revesti-
ment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb acciona-
ment per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

1,00 398,18 398,18
GNZ116F4 u Carret extensible de desmuntatge DN-150

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exte-
rior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè
diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de dià-
metre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalit-
zació soterrada

1,00 288,06 288,06
GK242SF6 u Comptador DN-150

Comptador embridat de 150mm de diàmetre nominal i classe C o millo-
rat. Cabal de sobrecàrrega de 312,5m3/h i cabal minim horitzontal de
0,4m3/h.

1,00 1.205,10 1.205,10
CNX150A u Connexio a canonada DN150

Connexio accessori a canonada existent de pvc o pe de 150mm de diame-
tre nominal.

2,00 480,60 961,20

TOTAL PVBDCOM ............................................................................. 2.852,54

Obra CivilPVBDCOC
PVBDCOCPA u Imprevistos repicat caseta existent

Partida d'imprevistos de repitcat de caseta existent per encabir el nou
muntatge. Inclòsa posterior reposició

1,00 600,00 600,00

TOTAL PVBDCOC ............................................................................. 600,00

Seguretat i SalutPVBDCSS
PVBDCSSAL u Seguretat i Salut

Seguretat i Salut

1,00 70,40 70,40

TOTAL PVBDCSS.............................................................................. 70,40

TOTAL POU V-B A DIP CERD ........................................................... 3.522,94
SISTEMA DE TELECONTROLTELCODC

SISTTEL u Sistema de telecontrol
Instal·lació de sistema emisssor de polsos, inclòs cablejat fins a caseta
existent, ampliació i connexió al sistema de telecontrol, configuració dels
senyals per enviament a la companyia gestora del servei d'aigua i configu-
ració de pantalla SCADA

1,00 1.785,60 1.785,60

TOTAL TELCODC.............................................................................. 1.785,60
TOTAL DIP. CERDANET........................................................................................................... 12.828,80
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DIP. NOU ACTUACIONS DIPÒSIT NOU

INSTAL·LACIÓ DE COMPTADORS SUBMINISTRAMENT NOUDIPÒSIT NOU

Obra MecànicaDNOMEC
GN1216G7 u Válvula de comporta DN-200

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de dià-
metre 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 revesti-
ment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb acciona-
ment per volant de fosa, muntada superficialment

1,00 589,57 589,57
GF3A8945 u Derivació de fosa DN-200 a DN-80

Derivació de fosa de 200 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

1,00 304,15 304,15
GF3B1385 u Colze de fosa de 90°

Colze de fosa de 90° 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

1,00 301,67 301,67
GF3C1877 u Con de reducció DN-200 a DN-150

Con de reducció de fosa per a passar de 200 mm de DN a 150 mm de
DN, amb 2 unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per
a aigua i col·locada al fons de la rasa

2,00 281,00 562,00
GN12A6F4 u Válvula de comporta DN-150

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 150 mm de dià-
metre 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 revesti-
ment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb acciona-
ment per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

2,00 398,18 796,36
GNZ116F4 u Carret extensible de desmuntatge DN-150

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exte-
rior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè
diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de dià-
metre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalit-
zació soterrada

1,00 288,06 288,06
GK242SF6 u Comptador DN-150

Comptador embridat de 150mm de diàmetre nominal i classe C o millo-
rat. Cabal de sobrecàrrega de 312,5m3/h i cabal minim horitzontal de
0,4m3/h.

1,00 1.205,10 1.205,10
CNX200A u Connexio a canonada DN200

Connexio accessori a canonada existent de pvc de 200mm de diametre
nominal.

1,00 510,20 510,20
MANIOXAR u Maniobres de sector

Maniobres per tancar i obrir el sector afectat.
1,00 240,00 240,00
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TOTAL DNOMEC ............................................................................... 4.797,11

Seguretat i SalutDNSEG
DNSEGAS u Seguretat i Salut

Seguretat i Salut

1,00 414,20 414,20

TOTAL DNSEG .................................................................................. 414,20

TOTAL DIPÒSIT NOU ........................................................................ 5.211,31
INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR SUBMINISTRAMENT POU B-V A NOUPOU V-B A

DIP NOU

Obra MecànicaPVBDNOM
GN12A6F4 u Válvula de comporta DN-150

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 150 mm de dià-
metre 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 revesti-
ment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb acciona-
ment per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

1,00 398,18 398,18
GNZ116F4 u Carret extensible de desmuntatge DN-150

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exte-
rior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè
diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de dià-
metre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalit-
zació soterrada

1,00 288,06 288,06
GK242SF6 u Comptador DN-150

Comptador embridat de 150mm de diàmetre nominal i classe C o millo-
rat. Cabal de sobrecàrrega de 312,5m3/h i cabal minim horitzontal de
0,4m3/h.

1,00 1.205,10 1.205,10
CNX150A u Connexio a canonada DN150

Connexio accessori a canonada existent de pvc o pe de 150mm de diame-
tre nominal.

2,00 480,60 961,20

TOTAL PVBDNOM ............................................................................. 2.852,54

Seguretat i SalutPVBDNSS
PVBDNSSAL u Seguretat i Salut

Seguretat i Salut

1,00 45,10 45,10

TOTAL PVBDNSS.............................................................................. 45,10

TOTAL POU V-B A DIP NOU ............................................................. 2.897,64
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INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR SUBMINISTRAMENT POU IV A NOUPOU IV A DIP
NOU

Obra MecànicaPIVDNOM
GN1216B4 u Válvula de comporta DN-80

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de dià-
metre 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 revesti-
ment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb acciona-
ment per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

1,00 181,76 181,76
GNZ116B4 u Carret extensible de desmuntatge DN-80

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exte-
rior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè
diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 80 mm de dià-
metre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalit-
zació soterrada

1,00 203,95 203,95
GK242A86 u Comptador DN-80

Comptador embridat de 80mm de diàmetre nominal i classe C o millorat.
Cabal de sobrecàrrega de 78,75m3/h i cabal minim horitzontal de
0,16m3/h.

1,00 970,10 970,10
CNX80P u Connexio a canonada DN110

Connexio accessori a canonada existent de pvc o pe de 110mm de diame-
tre nominal.

2,00 340,10 680,20

TOTAL PIVDNOM .............................................................................. 2.036,01

Seguretat i SalutPIVDNSS
PIVDNSSAL U Seguretat i Salut

Seguretat i Salut

1,00 45,10 45,10

TOTAL PIVDNSS ............................................................................... 45,10

TOTAL POU IV A DIP NOU................................................................ 2.081,11
SISTEMA DE TELECONTROLTELCODN

SISTTEL u Sistema de telecontrol
Instal·lació de sistema emisssor de polsos, inclòs cablejat fins a caseta
existent, ampliació i connexió al sistema de telecontrol, configuració dels
senyals per enviament a la companyia gestora del servei d'aigua i configu-
ració de pantalla SCADA

1,00 1.785,60 1.785,60

TOTAL TELCODN.............................................................................. 1.785,60
TOTAL DIP. NOU ...................................................................................................................... 11.975,66
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DIP.
MIRANDA

ACTUACIONS DIPÒSIT MIRANDA

INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR SUBMINISTRAMENT MIRANDADIPOSIT
MIRANDA

Obra MecànicaDMOMEC
GFB1J425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm

Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i
col·locat al fons de la rasa

1,00 34,53 34,53
GN12A6F4 u Válvula de comporta DN-150

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 150 mm de dià-
metre 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 revesti-
ment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb acciona-
ment per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

6,00 398,18 2.389,08
GF3A7975 u Derivació de fosa DN-150 a DN-150

Derivació de fosa de 150 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 150 mm de DN i col·locada al fons de la rasa

2,00 251,01 502,02
GF3C1757 u Con de reducció DN-150 a DN-100

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

1,00 205,19 205,19
GF3B1355 u Colze de fosa de 90° DN100

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

1,00 178,99 178,99
GN1216D7 u Válvula de comporta DN-100

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de dià-
metre 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 revesti-
ment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb acciona-
ment per volant de fosa, muntada superficialment

1,00 192,71 192,71
GNZ116D4 u Carret extensible de desmuntatge DN-100

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exte-
rior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè
diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de dià-
metre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalit-
zació soterrada

1,00 229,00 229,00
GNZ116F4 u Carret extensible de desmuntatge DN-150

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exte-
rior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè
diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de dià-
metre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalit-
zació soterrada

2,00 288,06 576,12
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GK242SF61 u Comptador DN-150 - electromagnetic
Comptador embridat electromagnetic de 150mm de diàmetre nominal.

1,00 2.420,10 2.420,10
GK242SF6 u Comptador DN-150

Comptador embridat de 150mm de diàmetre nominal i classe C o millo-
rat. Cabal de sobrecàrrega de 312,5m3/h i cabal minim horitzontal de
0,4m3/h.

1,00 1.205,10 1.205,10
GK241AA6 u Comptador DN-100

Comptador embridat de 100mm de diàmetre nominal i classe C o millo-
rat. Cabal de sobrecàrrega de 125m3/h i cabal minim horitzontal de
0,25m3/h.

1,00 820,60 820,60
CNX150A u Connexio a canonada DN150

Connexio accessori a canonada existent de pvc o pe de 150mm de diame-
tre nominal.

3,00 480,60 1.441,80
ABASTPROV u Maniobra abastament provisional

Maniobra abastament provisional mentre s.efectuen les tasques de
instal.lacio dels components.

1,00 1.250,00 1.250,00

TOTAL DMOMEC............................................................................... 11.445,24

Obra CivilDMOCIV
E2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis - Maq

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en ter-
reny de trànsit (SPT >50), realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i amb les terres deixades a la vora
Pou 0,3 4,00 2,00 1,70 4,08

4,08 18,58 75,81
E2225622 m3 Excavació de rasa en presència de serveis - Man

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en ter-
reny de trànsit (SPT >50), realitzada amb compressor i amb les terres dei-
xades a la vora
Pou 0,7 4,00 2,00 1,70 9,52

9,52 100,57 957,43
145224BH m3 Mur de formigó armat

Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'en-
cofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa abocat ambi armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3
Paret Arqueta 2 2,00 0,20 1,50 1,20
Paret Arqueta 2 1,00 0,20 1,50 0,60

1,80 454,41 817,94
E3C515H3 m3 Formigó per a lloses

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat.

2,50 1,50 0,20 0,75
0,75 95,27 71,45

FDDZCJD4 u Bastiment i tapa
Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas
lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter
Arqueta 2 2,00

2,00 210,71 421,42
F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tole-
rable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilit-
zant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
Perimetre Arqueta 6,00 0,50 1,50 4,50
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4,50 23,59 106,16
F2285R00 m3 Base de Sauló

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbe-
llat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vi-
brant
Perimetre Arqueta 1,00 0,50 0,50 0,25

0,25 46,39 11,60
M9R3U010 m3 Base de formigó

 Base de formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, en reparacions de base de calçada abocat des
de camió
Perimetre Arqueta 6,00 0,50 0,20 0,60

0,60 95,83 57,50
F2R450E0 m3 Transport de terres a abocador

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autorit-
zada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Pou 4,00 2,00 1,50 12,00
Esponjament 0,25 12,00 3,00

15,00 23,20 348,00
F2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Pou 4,00 2,00 1,50 12,00
Esponjament 0,25 12,00 3,00

15,00 14,52 217,80

TOTAL DMOCIV................................................................................. 3.085,11

Seguretat i SalutDMSEGSAL
DMSEGSA u Seguretat i Salut

Seguretat i Salut

1,00 405,10 405,10

TOTAL DMSEGSAL........................................................................... 405,10

TOTAL DIPOSIT MIRANDA ............................................................... 14.935,45
INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR SUBMINISTRAMENT POU B-V A MIRANDAPOU V-B A

DIP MIRA

Obra MecànicaPVBDMOM
GN12A6F4 u Válvula de comporta DN-150

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 150 mm de dià-
metre 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 revesti-
ment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb acciona-
ment per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

2,00 398,18 796,36
GNZ116F4 u Carret extensible de desmuntatge DN-150

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exte-
rior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè
diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de dià-
metre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalit-
zació soterrada

1,00 288,06 288,06
GK242SF6 u Comptador DN-150

Comptador embridat de 150mm de diàmetre nominal i classe C o millo-
rat. Cabal de sobrecàrrega de 312,5m3/h i cabal minim horitzontal de
0,4m3/h.

1,00 1.205,10 1.205,10
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CNX150A u Connexio a canonada DN150
Connexio accessori a canonada existent de pvc o pe de 150mm de diame-
tre nominal.

1,00 480,60 480,60

TOTAL PVBDMOM ............................................................................ 2.770,12

Seguretat i SalutPVBDMSS
PVBDMSSAL u Seguretat i Salut

Seguretat i Salut

1,00 75,10 75,10

TOTAL PVBDMSS ............................................................................. 75,10

TOTAL POU V-B A DIP MIRA............................................................ 2.845,22
SISTEMA DE TELECONTROLTELCODM

SISTTEL u Sistema de telecontrol
Instal·lació de sistema emisssor de polsos, inclòs cablejat fins a caseta
existent, ampliació i connexió al sistema de telecontrol, configuració dels
senyals per enviament a la companyia gestora del servei d'aigua i configu-
ració de pantalla SCADA

2,00 1.785,60 3.571,20

TOTAL TELCODM ............................................................................. 3.571,20
TOTAL DIP. MIRANDA ............................................................................................................. 21.351,87

TOTAL..................................................................................................................................................... 46.156,33
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