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0.   CONDICIONS GENERALS 
 
Les condicions tècniques generals del present Plec, tindran vigència mentre no siguin 
modificades per les Prescripcions Tècniques Particulars del Capítol II del present Plec o pel Plec 
de Clàusules que regeix el contracte. 
 
 
1.0.   OBRES OBJECTE  DEL PROJECTE 
 
Les obres a realitzar queden perfectament definides als plànols del present projecte i la seva 
Memòria.  
 
Les obres s’executaran d’acord amb les condicions que es detallen en els articles d’aquest Plec i 
a les instruccions que dicti la Direcció de l’obra per resoldre de la manera més convenient 
aquelles dificultats de detall que puguin presentar-se, sense que l’Adjudicatari pugui introduir cap 
tipus de modificació que no hagi estat prèviament autoritzada pel Director de les obres. 
 
Correspondrà al Director de les obres l’aclariment dels dubtes que es poguessin plantejar durant 
l’execució dels treballs.  
 
 
1.1.-   DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
El present  Projecte consta dels següents documents: Document núm. 1.- Memòria i els seus 
Annexes;  Document núm. 2.- Plànols; Document núm. 3.- Plec de Condicions Tècniques; 
Document núm. 4.- Pressupost. 
 
S'entén per documents contractuals els incorporats al contracte i que són d'obligat compliment, 
llevat de modificacions posteriors degudament autoritzades. Aquests documents, són: Memòria, 
Plànols, Plec de Condicions, Quadre de Preus núm. 1 i Pressupost General. 
 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts pels 
Annexes a la Memòria, els Mesuraments, el Quadre de Preus núm. 2 i els Pressupostos 
Parcials. En qualsevol cas els mesuraments tenen únicament caràcter orientatiu. 
 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la 
propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se tan sols com a complement d'informació que 
el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
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Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del 
contracte, per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del contracte 
en base a les dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades 
apareixin en alguns documents contractuals. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la 
suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del 
Projecte. 
 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars contingudes en 
el capítol II del present Plec de Condicions, prevaleix el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En 
qualsevol cas, ambdós documents (Prescripcions Tècniques Particulars i Plànols) prevaleixen 
sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el Capítol I del present Plec. 
 
El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director de 
les obres, quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu 
en el Contracte.  
 
 
1.2.   OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
Es obligació de l’Adjudicatari de les obres executar tot el que calgui per a la bona construcció i 
aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament estipulat en aquest Plec de 
Condicions, complint igualment el que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, 
disposi per escrit la Direcció de l’obra.  
 
El Contractista designarà el seu "Delegat d'obra" en les condicions que determinen les clàusules 
5 i 6 del “Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat” 
aprovades per Decret de 31 de desembre de 1970. 
 

Diari de les obres 
 
A partir de l’ordre d’iniciació de l’obra, s’obrirà un llibre en el que es facin constar les incidències 
que succeeixin a l’obra, fent referència expressa a les consultes o aclariments sol·licitades per 
l’Adjudicatari, i a les instruccions i ordres donades per la direcció de l’obra a aquest. 
 
En relació a "l'Oficina d'obra" i el "Llibre d'ordres" hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 
8, i 9 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de 
l’Estat”.  
 
Les ordres a l’Adjudicatari es donaran per escrit i estaran numerades correlativament; 
l’Adjudicatari estarà obligat a subscriure, amb la seva conformitat o objeccions, el rebut en el 
duplicat de l’ordre. 

 
El Director de les obres iniciarà les seves comunicacions a l’Adjudicatari en el Llibre d'Ordres 
assenyalant la llista del seu personal col·laborador més significatiu amb les atribucions pròpies 
de cada persona i senyalant qui haurà de suplir-lo en les seves absències. Així mateix 
assenyalarà seguidament la relació nominal del personal de l’Ajuntament de Parets que 
efectuarà tasques d’inspecció de les obres que s’inicien. 
 
Les ordres manades pels representats de l’Ajuntament, llevat de reconeguda urgència, es 
comunicaran a l’Adjudicatari per mitjà del Director. En cas de donar-se l’excepció abans referida, 
l’autoritat promotora de l’ordre la comunicarà simultàniament al Director amb la mateixa urgència. 
 
Quan l’Adjudicatari consideri que les prescripcions d’una ordre sobrepassen les seves 
obligacions dimanats del Contracte, haurà de presentar la seva reclamació, per escrit i 
degudament justificada, en un termini de 10 dies, transcorregut el qual no serà atendible. La 
reclamació no suspendrà el compliment de l’ordre, llevat que es decideixi el contrari pel Director. 
 

Permisos i llicències 
 
L’Adjudicatari haurà de proveir-se amb l’antelació suficient dels permisos, llicències, etc. que 
calguin per a l’execució de les obres, però no aquells que afectin a la propietat dels mateixos. 
Totes les despeses que origini el compliment del preceptuat al present article seran a compte de 
l’Adjudicatari. 
 

Inspecció de l’obra 
 
L’Adjudicatari haurà de donar al Director de les obres tota classe de facilitats, així com als seus 
subalterns o representants, per a la inspecció de materials, dels treballs d’execució de les obres 
realitzades, la realització de mesuraments, replanteigs i quantes comprovacions consideri 
necessàries realitzar, permetent-li i facilitant-li l’accés a totes les parts de l’obra, així com a les 
fàbriques, tallers, etc, on es construeixin, elaborin i assagin elements o materials relacionats amb 
ella, per comprovar el compliment de les condicions establertes en el Projecte i les ordres 
donades per ell. 
 

Responsabilitats de l’Adjudicatari 
 
Tant l’Adjudicatari com el tècnic titulat que es trobi davant dels treballs seran responsables dels 
accidents, perjudicis o infraccions que puguin ocórrer durant les obres, tant si els danys afecten a 
la pròpia obra com si es tracta d’altres ocasionats a tercers, inclús en el cas de que afectin a les 
instal·lacions de serveis públics o privats existents al subsól o a les palanques. En aquest cas, 
amb l’objecte de determinar la responsabilitat de l’Adjudicatari davant de les companyies 
subministradores de serveis públics o dels propietaries d’altres serveis, en el moment en què 
s’efectui el replanteig de l’obra haurà de recaptar-se la situació dels seus respectius serveis 
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efectuant-se, abans de l’inici de les obres, les cates necessàries per tal de situar exactament 
aquests serveis, tant en planta com en profunditat. L’import d’aquests treballs serà abonat a les 
certificacions d’obres que es lliurin. 
 
L’Adjudicatari és l’únic responsable de l’execució de l’obra contractada, sense dret a 
indemnització per un major preu a que li poguessin resultar les diferents unitats d’obra, ni per les 
maniobres errònies que pogués cometre durant la seva execució. 
 
També és responsable davant dels tribunals dels accidents que, per inexperiència, descuit o 
desig immoderat de lucre tinguessin lloc, tant a la construcció com a les bastides, estintolaments, 
mitjans auxiliars, motors, maquinària, instal·lacions, etc. 
 

Assegurança 
 
Els adjudicataris de les obres, tant, hauran d’acreditar disposar d’una assegurança de danys a 
tercers de com a mínim 600.000 €. 
 

Obligacions laborals i socials de l’Adjudicatari 
 
L’Adjudicatari està obligat al compliment de la totalitat de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de Seguretat  Social i de Seguretat i Salut en el Treball i, especialment, a les 
estipulacions del Plà de Seguretat i Salut. 
 

Coneixement del lloc i circumstàncies de les obres 
 
L’Adjudicatari té l’obligació d’inspeccionar i estudiar l’emplaçament de les obres i de les seves 
rodalies i d’informar-se de la naturalesa del terreny, de les condicions hidrològiques i climàtiques, 
de la configuració i naturalesa de l’emplaçament de les obres, del nombre i naturalesa dels 
treballs a realitzar i dels materials necessaris per a l’execució de les obres, de les canteres i 
jaciments de materials, dels accessos a l’emplaçament, dels mitjans que pugui necessitar i en 
general, de tota la informació necessària pel que fa als riscos, contingències i altres factors i 
circumstàncies que puguin incidir directa o indirectament en l’execució, en els terminis o en el 
cost de les obres. 
 
Cap defecte o error d’interpretació que pugues sorgir de l’ús de documents, estudis previs, 
informes tècnics o suposicions establertes en el projecte, i en general, de tota informació 
addicional subministrada als licitadors per l’Ajuntament de Parets amb caràcter informatiu o 
procurada per aquests directament, eximirà a l’Adjudicatari de les obligacions dimanants del 
Contracte. 
 
L’Adjudicatari no tindrà dret a eludir les seves responsabilitats ni a formular cap reclamació que 
es fonamenti en dades o antecedents del projecte que puguin resultar equivocats o incomplets. 

 
 
1.3.   COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 
 
Hom es regirà pel que s'estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat”. 
 
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis i bens públics o privats 
fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista 
adoptarà mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació del medi ambient, especialment de 
l’aigua de mar, per l'acció de combustible, olis, lligants, fums, etc. , i serà responsable dels danys 
i perjudicis que es puguin causar. 
 
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització, les 
servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat”, essent a càrrec seu els treballs 
necessaris. 
 
 
1.4.   DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 
A més de les despeses i taxes que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat” aniran a càrrec del Contractista, 
si en el capítol II d'aquest Plec o al Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents 
despeses: 
 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

instal·lacions, ferramentes. 
- Despeses de lloguers o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 
- Despeses de protecció d'amàs i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions pel subministrament 

d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, 
taxes o impostos de connexió, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses 
d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 
l'obra i zones confrontades afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució de les obres, excepte 
dels corresponents a expropiacions i serveis afectats. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus 
unitaris contractats. 
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1.5.   COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG DE LES OBRES 
 

La comprovació general del replanteig del Projecte s’efectuarà sobre el terreny, materialitzant 

senyals o referències que tinguin suficient garantia de permanència per a que, durant la 

construcció, pugui fixar-se, amb relació a elles, la situació en planta o alçat de qualsevol element 

o part de les obres, estant obligat el Contractista a la custodia i reposició de els senyals que 

s’estableixin. 

 

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta 

execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció de les obres. Haurà també 

de materialitzar sobre el terreny tots els punts de detall que la Direcció de les obres consideri 

necessaris per la definició exacta, en planta i perfil de les diferents unitats.  

 

Les operacions de replanteig seran presenciades per l’Enginyer Director i el Contractista. O per 

les persones a qui deleguin, devent d’aixecar l’Acta corresponent i per compte del Contractista. 

 

Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquest treball, aniran a càrrec del 

Contractista. 

 

 

1.6.   MATERIALS 
 

A més del que es disposa en les clàusules 15, 34, 35, 36, i 37 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat", hauran d'observar-se les 

següents prescripcions: 

 

Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el 

Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització 

expressa del Director de les obres. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell 

origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat” 

 

Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 

l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents 

informatius, el Contractista tindrà obligació d'aportar altres materials que acompleixin les 

prescripcions, sense que per això tinguin dret a nou preu unitari. 

 

El Contractista obtindrà a càrrec seu, i a més, al seu compte, tots els materials necessaris, 

assumint totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc, que es presentin. 

 

El Contractista notificarà a la Direcció de les obres, amb suficient antel·lació, les procedències 

dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que 

es refereix a la quantitat com a la qualitat. 

 

 

1.7.   PREUS UNITARIS 
 

S’entén per unitat d’obra de qualsevol classe, l’executada i completament acabada d’acord a les 

condicions del Plec. Per a totes les unitats d’obra en que es desglossa l’obra objecte del present 

projecte al Capítol Segon s’indica la forma de mesurament corresponent, abonant-se segons els 

preus consignats en el Quadre de Preus núm. 1. 

   

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm.1, serà el que s'aplicarà als 

mesuraments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

 

Serà d'aplicació la clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la 

contractació d’obres de l’Estat. D'acord amb el que disposa l'esmentada clàusula, els preus 

unitaris fixats en el Contracte per a cada unitat d'obra cobriran totes les despeses efectuades per 

a l'execució material de la unitat corresponent, inclòs els treballs auxiliars i qualsevol tipus 

d'unitat auxiliar que sigui necessària a judici del Director de les obres per a la correcta execució 

de la unitat contractada amb la perfecció que exigeixen les condicions del Plec, encara que no es 

faci un esment especial. 

 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives 

Generals per a la contractació d’obres de l’Estat", els preus unitaris que figuren en el Quadre de 

Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document contractual, i 

malgrat que no figurin en la descomposició del Quadre de Preus núm. 2 ni en la justificació de 

preus, els següents conceptes: subministrament (inclús drets de patents, cànon d'extracció, etc.), 

transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials emprats a l'execució de la 

corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, 

ferramentes, instal·lacions, etc.; i les despeses de tots tipus d'operacions normalment o 
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incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent amb el nivell de qualitat requerit, 

així com els costos indirectes. 

 

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura 

en els corresponents articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor 

comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no 

relacionats, però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la 

unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus nº 2 es de aplicació 

exclusiva en les unitats d’obra incomplertes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels 

preus en lletra del Quadre número 1, per les unitats totalment executades, per errors o omissions 

en la descomposició que figura en el Quadre de Preus nº 2. 

 

Abonament de les obres no previstes 

 

L’abonament de les obres que no hi figurin especificades en aquest Plec es farà d’acord als 

mateixos preus que s’apliquen a la totalitat de l’obra. 

 

Setmanalment, l’Adjudicatari confeccionarà un comunicat dels treballs imprevistos a realitzar, 

que no estiguin definits específicament en el Pressupost, tals com esgotaments, demolicions, 

desviaments, estintolaments, etc. Els esmentats comunicats setmanals hauran d'autoritzar-se 

expressament per la Direcció prèviament a la seva execució i serviran per a la confecció de les 

certificacions mensuals. No s’atendrà cap reclamació a la liquidació, per treballs imprevistos no 

especificats en el seu dia en els comunicats setmanals i autoritzats per la Direcció. 

 

En el cas de que fos necessària l’aplicació d’algun preu que no figuri en aquest Projecte, o 

condicions que no estiguin o no s’hagin previst en aquest Plec, aquests s’establiran d’acord a un 

preu fixat contradictòriament com es determina a continuació. 

 

En cas de que la Direcció de les obres ordeni efectuar una unitat, el preu de la qual no hi figuri 

en els quadres d’aquest projecte, es fixarà contradictòriament pel Director i l’Adjudicatari el preu 

corresponent amb anterioritat a l’execució de les obres de referència, aixecant-se la 

corresponent acta que es sotmetrà reglamentàriament a la consideració de l’Ajuntament de 

Parets.  

 

 

1.8.   PARTIDES ALÇADES 
 

Les partides d’aquest projecte que figuren al pressupost com "de pagament íntegre”, es pagaran 

en la seva totalitat al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

 

Les obres d’aquest projecte que apareixen en el pressupost com una quantitat alçada a justificar, 

s’executaran d’acord als pressuposts i projectes parcials que oportunament es redactin, i seran 

mesurades i valorades per al seu abonament com les restants obres, d’acord a les unitats d’obra 

i preus que hi figuren en els quadres de preus del pressupost. 

 

 

1.9.   DESVIAMENTS PROVISIONALS 
 

El Contractista executarà o acondicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o 

accessos provisionals per al desviament, que imposin les obres, en relació amb el trànsit general 

i amb els accessos a les instal·lacions portuàries que s’hagin de mantenir en servei, d'acord amb 

com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció de les obres. Els 

materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals compliran totes 

les prescripcions del Present Plec, com si fossin obres definitives. Aquestes obres no seran 

d'abonament. 

 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 

necessaris per a la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per 

accessos i circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà 

de mantenir els esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de circulació. 

 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del 

Contractista. 

 

 

1.10.   ABOCADORS 
 

Llevat manifestació expressa contrària al capítol II del present Plec, la localització d'abocadors, 

així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. En 
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qualsevol cas serà d’aplicació el disposat al Decret 201/1994 de 26 de juliol de la Generalitat de 

Catalunya, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, modificat. 

 

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es suposa que el material de 

l'excavació de l'esplanada, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i si la 

Direcció de les obres rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, 

el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a l’abocador sense dret a cap abonament 

complementari en la corresponent excavació ni increment del preu del Contracte per haver 

d'emprar quantitats més grans de material procedent de préstecs. 

 

 

1.11.   SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 
 

En relació a les servituds existents hom es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de 

Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat". A aquest efecte, 

també es consideren servituds relacionades en el "Plec de Condicions del Projecte", aquelles 

que apareixin definides en els Plànols del Projecte. 

 

Els objectes propietat de tercers afectats per l’execució de les obres seran traslladats o retirats 

per les Companyies i Organismes corresponents 

 

Malgrat tot, el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, 

protecció o desviament, en tot cas, del serveis afectats de poca importància que la Direcció 

consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquest treball 

seran de pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec a les partides alçades existents a 

l'efecte en el Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus 

núm. 1. En el seu defecte, hom es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de 

Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat" 

 
 
1.12.   TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA 
 
El termini d'execució de les obres  a partir de la data de l'acta de replanteig serà de 6 mesos. 
 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció de les obres, 
llevat que al Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 
 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, 
obres auxiliars, etc). En cas de recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l’article 171 
del Reglament General de Contractació de l’Estat. 
 
 
1.13.   CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs, d’acabats, entreteniments i 
reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de 
funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el 
mateix Contracte (obra principal, obres auxiliars, etc.). 
 
A més del que es prescriu en el present article, hom es regirà  pel que es disposa a la clàusula 
22 del "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’obres de l’Estat". 
 
L’Adjudicatari estarà obligat a la conservació de l’obra durant el termini de garantia i fins al seu fi, 
realitzant tots els treballs que calguin per mantenir totes les obres en perfecte estat de 
conservació, sense que obstaculitzin l’ús públic o el servei corresponent de l’obra, d’acord amb 
les instruccions del Director. 
 
Seran a càrrec del Contractista la reposició dels elements que s'hagin deteriorat. El Contractista 
haurà de tenir en compte al realitzar el càlcul de les seves proposicions econòmiques les 
despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin 
convenients. 
 
El present article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegament de les obres fins la finalització del 
termini de garantia. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte de 
Contractista. 
 
 
1.14.   DISPOSICIONS APLICABLES 
 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran 
d’aplicació les disposicions següents: 
 
Són bases tècniques del present projecte i de les solucions en ell adoptades els següents 
documents: 

 
PG-3 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes”. 

PG-3/75 de 6 de febrer de 1.976 i les seves modificacions posteriors. 
 

Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados 
(BOE, 22/1/2000) 
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Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo 
a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (BOE, 28/1/2000) 
 
Orden Circular 326/2000, de 17 de febrero, de geotecnia vial en lo referente a 
materiales para la construcción de explanaciones y drenajes. 
 
Orden Circular 5/2001, de 24 de mayo, sobre riesgos auxiliares, mezclas bituminosas 
y pavimentos de hormigón. 
 
Orden Ministerial FOM 475/2002, de 13 de febrero, por la que se actualizan 
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Aceros (BOE, de 6 de marzo) 
 
Orden Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de mayo, por la que se actualizan 
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes relativos a la Construcción de Explanaciones, Drenajes y 
Cimentaciones (BOE, 11 de julio) 

  
PCS “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones”, aprovat per Ordre Ministerial de 15 de setembre de 1986 (BOE núm 
228 de 23 de setembre de 1986 i correcció d’errades BOE núm. 51 de 28 de febrer 
de 1987) 

 
PCA “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Suministro de Agua, 

aprovat per Ordre Ministerial de 28 de juliol de 1974 (BOE de 2 i 3 d’octubre i 
correcció d’errates al BOE de 30 d’octubre) 

 
RB-90 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de 

hormigón en las obras de construcción (RB-90)” aprovat per Ordre Ministerial  de 4 
de juliol de 1990 (BOE 11 de juliol de 1990). 

 
RC-08 “Instrucción para la recepción de cementos RC-08”,  aprovada per “Real Decreto 

956/2008” de 6 de juny (BOE núm.148 de 19 de juny de 2008). 
 
RY-85 Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras 

de construcción (RB-90) aprovat per Ordre Ministerial de 4 de juliol de 1990 (BOE 11 
de juliol de 1990). 

 
RL-88 Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos (RL-88), 

aprovat per Ordre de 27 de juliol de 1988 (BOE de 3 d’agost de 1988). 
 

RCA-92 “Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos (RCA-92)” 
aprovada per Ordre Ministerial de 18 de desembre de 1992 (BOE de 26 de desembre 
de 1992). 

 
EHE-08 “Instrucción del Hormigón Estructural aprovada per Real Decreto 12471/1008 d’18 de 

juliol. 
 
EFHE-02 “Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 

estructural realizados con elementos prefabricados (BOE núm.187, de 6 de Agosto 
de 2002) 

 
FL-90 “Norma Básica  NBE FL-90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo”, aprovada per 

“Real Decreto 11723/1990” del MOPU, de 20 de desembre (BOE de 4 de gener de 
1991). 

 
EF-96 “Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 

armado y pretensado (EF-96) 
 
NBE EA-95 Norma básica de la edificación NBE EA-95: Estructuras de acero en edificaciones, 

aprovada per Real Decret 1829/1995 de 10 de novembre (BOE de 18 de gener de 
1996) 

 
3.1. - I.C. Instrucción 3.1. – I.C. de la Dirección General de Carreteras sobre trazado aprovada 

per Ordre del Ministerio de Fomento de 27 de desembre de 1991, amb una Instrucció 
complementaria sobre traçat d’autopistes aprovada per Ordre de 12 de Març de 
1976. (Modificada por Orden de 13 de septiembre de 2001- BOE 231 de 26 de 
septiembre de 2001) 

 
5.1. - I.C. Instrucción 5.1. – I-C. de la Dirección General de Carreteras sobre drenaje, aprovada 

el 21 de juny de 1965 (BOE de 17 de setembre de 1965), vigent en la part no 
modificada per la Instrucción 5.2 – I.C. sobre drenaje superficial, aprovada per Ordre 
Ministerial de 14 de maig de 1990 (BOE de 23 de maig de 1990). 

 
6.1-IC i 6.2-IC Instrucción 6.1. i 2 I.C.  de la 

Dirección general de Carreteras sobre secciones de firmes, aprovada per Ordre 
Ministerial de 23 de maig de 1989 (BOE de 30 de juny de 1989). 

 
 Orden Circular 10/2002, de 15 de octubre de 2002,sobre secciones de firme y capas 

estructurales de firmes. 
 
6.3. – I.C. Instrucción 6.3.- I.C. de la Dirección General de Carreteras sobre refuerzo de firmes, 

aprovada per Ordre Ministerial de 26 de març de 1980 (BOE de 31 de maig de 1980). 
 
 Orden Circular 9/02, de septiembre de 2002, sobre rehabilitación de firmes. 
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8.1. - I.C. Senyalització Vertical. Norma 8.1. - I.C. aprovada per Orden de 28 de desembre de 
1.999. 

 
8.2. - I.C. Marques vials. Aprovada per Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987 (BOE de 4 

d’agost i 29 de setembre de 1987. 
 Ordre de 31 d’agost de 1987 sobre senyalització, abalisament, defensa, neteja i 

acabaments d’obres fixes en vies fora de poblacions (BOE de 18 de setembre) 
 Recomanacions per al control de qualitat en obres de carreteres de la Direcció 

General de Carreteres (1978) 
 
P.A.A. “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de suministro de agua”.  
 
R.A.T. “Reglamento para líneas de Alta Tensión.” Decret 3151/1968 de 28 de novembre 

(B.O.E. del 27 de desembre de 1968). 
 
R.E.T.T. “Reglamento Electrotécnico de Estaciones Transformadoras” del 23 de febrer de 

1949. 
 
R.B.T. “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias” aprovat per R.D. 842/2002, de 2 d’Agost, i publicat en el B.O.E. el 
18/9/2002. 

  
MB-91 Norma bàsica de la Edificación aprovada per Real Decret 279/91 d’1 de març. 
 
NCSR-02 Norma de la Construcción Sismorresistente: parte general y edificación, aprovada per 

Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre (BOE núm 244 de 11 de octubre de 
2002) 

 
NBE FL-90 Norma bàsica NBE FL-90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo, aprovada per Real 

Decret 11723/1990 del MOPU, de 20 de desembre (BOE de 4 de gener de 1991) 
 
NBE CPI-96  Norma básica de la edificación NBE CPI-96: Condiciones de protección contra 

incendios en los edificios 
 
 Decret 241/1994 de 26 de juliol, sobre condicionaments urbanístics i de protecció 

contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE CPI-91 (DOGC núm. 1954 
de 30 de setembre de 1994 i correcció d’errades al DOGC núm. 2005 de 30 de gener 
de 1995). 

 
R.I.I. Reglamento de instalaciones de protección contra incendios aprovat per Real Decret 

1942/1993 de 5 de novembre (BOE núm. 298 de 14 de desembre de 1993) 
 
així com totes aquelles normes vigents a les Companyies subministradores dels serveis que 
puguin resultar afectats (aigua, electricitat, telèfons i gas). 
 

A l’execució de les obres es respectarà el disposat al Decret 201/1994 de 26 de juliol de la 
Generalitat de Catalunya, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. I el 
RD105/2008 de l’1 de febrer pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició. 
 
També es respectarà el disposat per la Generalitat de Catalunya en matèria d’accessibilitat, 
concretament per: 
 

Llei 20/1991 de 25 de novembre de la Presidència de la Generalitat de Catalunya de 
“Promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques”, modificada 
pel Decret Legislatiu 6/1994 de 13 de juliol. 
 
Decret 135/1995 de 24 de març, del Departament de Benestar Social de la 
Generalitat de Catalunya de “Desplegament de la Llei 20/91 de 25 de novembre de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques”, i d’aprovació 
del Codi d’accessibilitat (DOGC núm 2043 de 28 d’abril de 1995) 

 
I també en matèria de medi ambient com: 
 

Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn 
(DOGC núm 3.407, de 12 de juny de 2001). 
 
Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica (DOGC núm. 3407, de 12 
de juny de 2001). 

 
Serà també d’aplicació la legislació que substitueix, modifiqui o complimenti les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb 
anterioritat a la data del contracte. 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte en tot 
moment les condicions més restrictives. 
 
 
1.16.   EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
L'existència de determinats accessos que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les 
obres no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista 
programarà l'execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, 
construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu 
d'increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la 
conservació dels vials de servei esmentats es consideren incloses en els preus del contracte i en 
cap moment podran ésser objecte de reclamació. En el cas de que l'anteriorment disposat 
impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran 
definides per la Direcció de les obres i el possible cost addicional, també es considerarà inclòs 
en els preus unitaris. 
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1.17.   INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 
 
Els Contractistes adjudicataris dels dos paquets de treballs (obra civil i instal·lacions) 
programaran els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres sigui possible 
executar simultàniament els 2 treballs i altres obres complementàries. En aquest cas el 
Contractista complirà les ordres referents a l'execució de les obres per fases, que marcarà la 
Direcció de les obres, per tal de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment 
acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses 
motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada execució per 
fases, es consideren incloses en els preus del contracte i no podran ésser en cap moment 
objecte de reclamació. 
 
 
1.18.   EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS 
 
Donat que es sigui necessari executar determinades unitats d'obra en presència d’algunes 
servituds o de serveis existents que es necessari respectar que cal realitzar l'execució simultània 
de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista de la obra civil estarà 
obligat a emprar els mitjans adequats per a l'execució del treball de manera que s'eviti la 
possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 
 
El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietàries de serveis 
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades 
de serveis soterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les 
disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran 
ser objecte de reclamació. 
 
 
1.19.   DESVIAMENTS DE SERVEIS 
 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de què 
disposi, o mitjançant el reconeixement dels serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar 
sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els 
treballs per no fer malbé aquells que es tinguin que mantenir i assenyalar aquells que esta 
previst modificar. 
 
Malgrat tot, si per tal d'accelerar les obres, les empreses adjudicatàries d’un dels treballs demana 
la col·laboració del Contractista adjudicatari de l’altra, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 
 
 
1.20.   MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 
 
El Contractista queda obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona 
i segura marxa dels treballs. 

 
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de les 
obres de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna 
altra persona o Entitat. En conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats 
annexes al compliment del Pla de Seguretat i Salut i, en general, de la normativa sobre seguretat 
i salut al treball vigent. Així mateix serà obligació del constructor la contractació d'assegurança 
contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers segons la normativa vigent.  
 
 
1.21.- ASSAIGS 
 
El tipus i número d’assaigs a realitzar durant l’execució de les obres, tant en la recepció de 
materials com en el control de fabricació i posta en obra, serà el definit pel programa d’assaigs 
del projecte i, en el seu defecte, pel definit pel Director de les obres. 
 
Si no es disposa quelcom en contra al Plec de Clàusules de l’obra, l’import serà a càrrec del 
Contractista, fins un límit de l’ú per cent (1%) del pressupost de l’obra, conforme prescriu la 
clàusula 38 del “Plec de Clàusules Administratives Generals per la contractació d’obres de 
l’Estat”. 
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CAPÍTOL II :  CONDICIONS DELS MATERIALS I LES UNITATS D'OBRA 
 
 
2.0. Normes generals 
2.1 Materials bàsics 
 
MOVIMENT DE TERRES 
2.2 Enderrocaments 
2.3 Excavacions  
2.4 Excavació de rases i pous 
2.5 Terraplens i replens de terres 
 
PAVIMENTS 
2.6 Tot-u artificial 
2.7 Vorades prefabricades de formigó 
2.8 Paviments de peces prefabricades de formigó 
 
FORMIGONS I OBRES DE FABRICA 
2.9 Formigons 
2.10 Acer a utilitzar en armadures al formigó armat 
2.11 Encofrats 
2.12 Petites obres de fàbrica 
 
SERVEIS HIDRÀULICS 
2.13 Conduccions de polietilè i de plàstic 
2.14 Juntes de goma 
2.15 Ferro fos a emprar en marcs, tapes i altres elements 
2.16 Tronetes i pous de registre. 
2.17 Embornals i buneres. 
 
CANALITZACIONS SERVEIS 
2.18 Canonades per a conduccions elèctriques 
 
ENLLUMENAT PÚBLIC 
2.19 Punts de llum 
2.20 Cables d’enllumenat 
2.21 Canonades per a cables elèctrics 
2.22 Quadre de comandament i maniobra 
2.23 Caixes generals de protecció. 
2.24 Caixes de doble aïllant 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.25 Caixa per a quadre de distribució 
2.26 Caixes de derivació  
2.27 Armaris metàl·lics 
2.28 Tubs rígids de PVC 
2.29 Interruptors magnetotèrmics 
2.30 Interruptors diferencials 
2.31 Caixes seccionadores fussibles 
2.32 Interruptors manuals 
2.33 Contactors 
2.34 Comptadors 
 
ALTRES 
2.35 Senyalització 
2.36 Xarxes de Gas 
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2.0. NORMES GENERALS 
 
Les unitats d’obra no incloses expressament en el Plec, perquè sigui molt difícil la seva 
determinació, d’improbable utilització o per haver-se realitzat algun canvi a l’execució de les 
obres, es realitzaran d’acord amb el sancionat pel costum com a regles de bona construcció i 
segons les indicacions que sobre el particular assenyali el Director de l’obra. 
 
Com a Plec complementari s’utilitzarà el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
obras de Carreteras y Puentes” del Ministeri d’Obres Públiques aprovat per Ordre Ministerial de 
2 de juliol de 1976 amb les seves modificacions posteriors, així com els restants Plecs 
d’Instruccions detallats a l’article 1.14 
 
Totes les obres seran abonades, segons el nombre d’unitats executades de les expressades al 
Quadre de Preus. 
 
 
2.1.   MATERIALS BÀSICS 
 
Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres seran de primera qualitat 
i compliran a més de les condicions que s’estableixen en aquest Plec, les especificacions que 
s'exigeixen als materials en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de 
Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (juliol 1.976) i en les Instruccions, Normes i Reglaments de la 
legislació vigent, especialment les esmentades a l'article 1.14 de present Plec (Disposicions 
aplicables). En cas d’existir diferents requeriments serà d’aplicació el més restrictiu. 
 
 
MOVIMENT DE TERRES 
 
2.2.   ENDERROCAMENTS 
 
Definició.- Es defineix com a enderrocament l'operació de demolició de tots els elements que 
obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer per donar per 
acabada l'execució de la mateixa. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 

- Enderrocament dels materials (plaques alveolades, cap de pila, blocs de formigó, 
paviments, obres de fàbrica). 

- Retirada dels materials resultants a abocadors, al seu lloc d'utilització o a 
l'emplaçament definitiu. 

 
Tot això realitzat d'acord amb les  presents especificacions i amb dades que sobre el particular 
inclouen la resta dels documents del Projecte. 
 

Execució de les obres.- Les obres d'enderrocament s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficient i evitar danys a les 
estructures existents i als paviments no afectats per l’execució de les obres, d'acord amb el que, 
sobre el particular, ordeni el facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els 
elements que s'hagin de conservar intactes, així com el lloc d'aplec i la forma de transport 
d'aquells. Prèviament a l’enderrocament dels caps de les piles i dels paviments es delimitarà la 
zona a enderrocar mitjançant un tall amb serra de disc. 
 
Mesurament i abonament.- L’enderrocament de paviments de qualsevol tipus es mesurarà per 
metres quadrats (m2) de superfície enderrocada i s'abonaran al preu del Quadre de Preus núm 
1. L’enderrocament de les plaques alveolars es mesurarà per metre quadrats (m2), mentre que 
l’enderrocament dels caps de les piles es mesurarà per metres cúbics (m3) de volum enderrocat 
i s’abonaran al preu del Quadre de preus núm. 1. El desmuntatge de les instal·lacions, torretes, 
defenses, elements d’amarrament, etc.. existents, es mesurarà per metre lineal (m) de línia 
d’amarrament. 
 
El preu corresponent inclou, la càrrega sobre el mitjà de transport (aquàtic o terrestre) i el 
transport a abocadors o llocs d'utilització dels materials i la mà d'obra necessària per la seva 
execució. 
 
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que procedents d'enderrocs consideri de 
possible utilització, o d'algun valor, al lloc que els assigni el Director de les obres. 
 
 
2.3.  EXCAVACIONS 
 
Definició.- Les excavacions s'efectuaran d'acord amb els plànols del Projecte i amb les dades 
obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de 
les obres. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a 
qualsevol tipus de terreny. 
 
Mesurament i abonament.- Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, 
mesurats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs, diferenciant 
l’excavació en roca de l’excavació en qualsevol altre tipus de terreny. 
 
Els preus de les excavacions comprenen també els apuntalaments que siguin necessaris i el 
transport de les terres sobrants a l'abocador a qualsevulla distància. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària i mà d'obra necessària per la seva execució, la construcció d'obres de desguàs per 
tal d'evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que siguin 
necessaris, el transport dels productes extrets al lloc d'ús, a dipòsits o abocadors, 
indemnitzacions que calgui i arranjaments de les àrees afectades. 
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Quan durant els treballs d'excavació apareixen serveis existents, amb independència que 
aquests s'hagin contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran inclús amb mitjans 
manuals, per tal de no fer malbé les instal·lacions, complementant-se l'excavació amb el calçat o 
penjat en bones condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions 
elèctriques, telefòniques, etc., o qualsevol altre servei que sigui necessari descobrir sense que el 
Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
 
 
2.4.   EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 
Definició.- S’entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de 
construir les unitats d’obra situades sota el sòl objecte d’aquest projecte, com: fonaments, 
canalitzacions per enterrar instal·lacions, etc. 
 
Compren les següents operacions: 
 

-  L’excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja 
del fons de l’excavació i el seu reperfilat. 

 
- L’estrebada necessària i els materials que la composen 
 
- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’emprament o 

emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s’hagi 
d’emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de 
l’últim emmagatzematge fins el lloc d’emprament o abocador (en cas de materials 
inadequats o sobrants). 

 
- La conservació adequada dels materials excavats i dels cànons, indemnitzacions i 

qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d’emmagatzematge i abocadors. 
 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta 

i ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 
 
En aquest projecte tan sols es contempla la realització d’excavacions en rasa per a la realització 
de les canalitzacions de serveis el llarg de l’extradós dels molls de l’espigó central. 
 
Execució de les obres.- No s’autoritzarà l’execució de cap excavació que no sigui portada a 
terme en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises. 
 
El Contractista notificarà al Director de les obres, amb suficient antelació, el començament de 
qualsevol excavació, a fi de que aquest pugui efectuar els amidaments necessaris sobre el 

terreny inalterat. El terreny natural adjacent al de l’excavació no es modificarà ni remourà sense 
autorització de l’esmentat Director. 
 
Les fondàries i dimensions de les rases a excavar són les indicades als plànols, excepte si el 
Director de les obres, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de 
l’excavació, fixi, per escrit, altres fondàries i/o dimensions. 
 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonamentació que difereixi sensiblement de 
les suposades, es notificarà immediatament al Director al que, a la vista de les noves condicions, 
introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar unes condicions d’estabilitat i 
seguretat  satisfactòries. 
 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases una zona de terrenys lliure d’una 
amplada mínima d’un metre (1 m). No s’aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials 
(procedents o no de l’excavació) ni se situarà maquinaria que pugui posar en perill l’estabilitat 
dels talussos de l’excavació. 
 
Els dispositius de travament de l’estrebada, hauran d’estar, a cada moment, perfectament 
col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament. 
 
Les traves de fusta s’aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el 
recolzament, assegurant-se contra qualsevol esmunyiment. 
 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa del Director de les obres, prescindir de 
l’estrebada realitzant en el seu lloc, l’excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. 
En aquest cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa tindrà 
present les característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d’aigua i pluja, etc., així com les 
càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats de l'excavació. 
 
Les excavacions en les que es puguin esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per 
trams. En qualsevol cas, si encara que s’haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin 
esllavissades, tot el material que caigués a l’excavació serà extret pel Contractista al seu càrrec. 
 
Un cop assolit el fons de l’excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se 
unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (5 cm). 
 
El fons de les excavacions de la base del de les rases no s’han d’alterar, per la qual cosa 
s’assegurarà contra l’esponjament, l’erosió, la sequera, la gelada, procedint d’immediat, un cop 
el Director de les obres hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja, o 
a iniciar els treballs a l’interior de la rasa. 
 
El Contractista informarà immediatament al Director de les obres sobre qualsevol fenomen 
imprevist, tal com irrupció d’aigua, moviment del sòl, etc. a fi i efecte que es puguin prendre les 
mesures necessàries. En qualsevol cas serà necessari prendre les mesures per evitar l’entrada 
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d’aigua d’escolament a la rasa. Especial cura es prendrà quan els treballs es realitzin a la llera 
de torrents o en punts baixos. 
 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l’aprovació del Director de les 
obres davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l’excavació. 
 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 
aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que  el Director de les obres ho indiqui, al 
restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta 
demora. 
 
Les instal·lacions d’esgotament i les de reserva d’aquestes, hauran d’estar preparades a fi de 
que les operacions es puguin executar sense interrupció. Els dispositius de succió se situaran 
fora de la superfície de fonamentació. Els conductes filtrants i canonades discorreran als costats 
de les superfícies de fonamentació. 
 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i 
ranures s’ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l’excavació en roca 
hauran de ser regularitzades. Tanmateix s’eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i 
els estrats excessivament prims. 
 
En aquesta obra no s’accepta l’ús d’explosius. 
 
Materials.- La fusta a emprar en l'apuntalament de les rases, cindris i calçat, bastiments, així com 
els mitjans auxiliars i les fustes per armar hauran de complir les següents condicions: 
 

- Procedir de troncs sans. 
- Haver estat secada a l'aire, protegida del sol i de la pluja, durant un temps superior 

a dos anys (2). 
- No presentar cap tipus de putrefacció, corcó ni cap tipus de fong. 
- Ésser exempta d'esquerdes, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la seva 

solidesa. Es procurarà tenir el menor nombre de nusos, dels que en tot cas, tindran 
un gruix inferior a la setena part (1/7) de la dimensió més petita. 

- Tenir les fibres rectes i no regirades, paral.leles a la dimensió més gran de la peça. 
- Presentar anells anuals d'aproximada regularitat. 
- Donar un so clar per percussió. 

 
La fusta i la dimensió de la fusta a emprar en mitjans auxiliars i fusteria s’aplegaran les 
adequades per garantir la seva resistència i cobrir el possible risc d'accidents. 
 
La fusta de construcció esquadrada serà de serra d'arestes vives o plenes. 
 
Els materials metàl·lics deuran ser laminats que acompleixin l’especificat a l’article 620 del Pliego 
de Prescripciones Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3) 
 

Les entibacions amb materials metàl·lics mitjançant tablestaques s’ajustaran als indicats a l’Art. 
673 del Pliego de Prescripciones Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3) 
 
Per a la col·locació de l’estrebada s’emprarà un mètode que no produeixi assentament del 
terreny, ni faci perillar la seguretat de les construccions adjacents. 
 
Condicions de l’estrebada.- L’estrebada i la travada de la rasa s’executaran per regla general de 
forma que l’espai de treball quedi obstruït el menys possible.  La col·locació de riostres es 
limitarà a l’imprescindible. 
 
L’estrebada serà resistent a la bolcada i resistent als cops. 
 
Es prendran les precaucions adequades contra el lliscament i afluixament de les riostres. 
L’arriostrament i els ancoratges es mantindran en estat de tensió i baix una inspecció contínua. 
És inadmissible perllongar riostres de fusta afegint peces. Les riostres estaran perfectament 
col·locades i seran resistents al pandeig. 
 
El dimensionat de l’estrebada s’efectuarà basant-se en les càrregues màximes que puguin 
donar-se. 
 
El revestiment s’elevarà 5 cm. com a mínim, per sobre de la superfície del terreny o de la franja 
protectora. Els taulons per al revestiment tindran un gruix mínim de 5 cm i tindran les arestes 
vives. 
 
Les riostres deuran aplanar-se als extrems i quan siguin llargues aprisionar-les contra els 
recolzaments mitjançant falques. 
 
S’instal·laran passarel·les a mesura que sigui necessari. Per baixar a les rases s’empraran 
exclusivament escales. Es prohibirà terminantment baixar o pujar emprant per aquest fi 
l’arriostrament. 
 
Execució.- S’executarà conforme als Articles anteriors i prèvia autorització del Director de l’obra 
del sistema a emprar. 
 
Recepció.- Es complirà tot l’especifat als apartats anteriors. 
 
Mesurament i abonament.- L’excavació de rases i pous es mesurararà i abonarà per metres 
cúbics (m3.) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos abans i després 
dels treballs, i s’abonarà d’acord amb el preu del Quadre de Preus núm. 1. 
 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament 
s'hagin fixat en aquest Projecte. 
 
A efectes dels mesuraments dels moviments de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el 
volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
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L’excavació en pou i rases continues es mesurarà trobant el volum del prisma de cares laterals 
segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. 
 
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats es considera en tot cas 
inclòs dins de l’amidament teòric definit al paràgraf anterior, essent aquest l’únic objecte 
d’abonament. 
 
El mesurament i abonament de les estrebades, si s’escau la seva utilització, es realitzaran per 
metres quadrats (m2) realment estrebats, mesurats per la superfície ocupada pels costers. 
 
 
2.5.  TERRAPLENS I REPLENS DE TERRES 
 
Definició.- Consisteix en l'extensió i compactació de materials terrencs procedents de préstecs. 
Els materials compliran les especificacions del P.G.3. 
 
L'equip necessari per efectuar la seva compactació es determinarà pel Contractista amb el vist i 
plau del Director de les obres en funció de les característiques del material a compactar a cada 
zona de replè. 
 
Les rases per a la canalització de serveis s’ompliran en primer lloc amb una tongada de 20 cm 
de sorra envoltant els tubs, a continuació s’empraran sols seleccionats procedents de prèstec i 
es finalitzarà amb una capa de formigó d’un gruix variable de 17 a 20 cm que estableix la base 
del paviment. 
 
Abans de començar la formació del replè, es comprovarà l’anivellació de la capa de sorra 
procurant que el terreny quedi completament llis. A continuació s'estendrà el material en 
tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui 
en tot el seu gruix el grau de compactació del 98% de l’assaig Proctor Modificat. Els materials de 
cada tongada seran de característiques uniformes i si no ho fossin s'aconseguirà aquesta 
uniformitat barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats per això. No s'estendrà cap 
tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleixi les condicions 
exigides, i per tant sigui autoritzada la seva extensió pel Director. Quan la tongada subjacent 
s'hagi reblandit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 
 
Procedència dels materials.- Els materials a emprar en replens seran sorres, materials de 
prèstec i formigons. Es destinaran a aquest ús les millors terres disponibles que compliran el 
disposat a l’article 330.3 del P.G.3. 
 
Característiques generals.- En funció del seu ús posterior, els sòls es classificaran en: 

- Sòls adequats, són els que s’emprin per a la coronació de replens, els quals poden 
ser  igualment utilitzables en els fonaments i nuclis dels mateixos. 

- Sòls tolerables, que s’empraran per a fonaments i nuclis de replens. 
- Sòls inadequats, que no es podran emprar en cap cas. 

  
Normes de qualitat.- Les característiques que han de complir són les següents: 
 
Sòls inadequats: Són els que no compleixen les condicions mínimes exigides als sòls tolerables. 
 
Sòls tolerables: No contindran més d’un vint-i-cinc per cent (25%) en pes de pedres el tamany de 
les quals excedeixi de quinze centímetres (15 cm.) 
La densitat màxima corresponent a l’assaig Proctor Normal no serà inferior a un quilogram 
quatre-cents cinquanta grams per decímetre cúbic (1,450 Kg/dm3.). 
 
La capacitat portant segons assaig C.B.R. serà més gran de tres (3). 
 
El seu límit líquid serà inferior a quaranta (LL<40), o simultàniament, tindrà un límit líquid més 
petit de seixanta-cinc (LL<65) i un índex de plasticitat més gran de sis dècimes del límit líquid 
menys nou  IP>(0,6 LL-9). 
 
Sòls adequats: Mancaran d’elements de tamany superior a deu centímetres (10 cm.) i el 
tamisatge pel tamís 0,080 UNE serà inferior al trenta-cinc (35%) en pes. La densitat màxima 
corresponent a l’assaig Proctor Normal no serà inferior a un quilogram set-cents cinquanta grams 
per decímetre cúbic (1,750 Kg/dm3.). 
 
La capacitat portant segons assaig C.B.R. serà més gran de cinc (5) i l’inflament mesurat en 
aquest assaig serà inferior al dos per cent (2%). 
 
El seu límit líquid serà inferior a quaranta (LL<40). 
 
Recepció.- Les característiques dels materials a emprar en replens es comprovaran abans de la 
seva utilització mitjançant l’execució dels assaigs, la freqüència i tipus dels quals s’assenyalen a 
continuació, considerant-se com a mínimes les xifres que es donen, que són referides a 
cadascuna de les procedències elegides. 
 
Assaigs.- Per cada mil metres cúbics (1.000 m3) o fracció de material a emprar: 

- Un (1) assaig Proctor Normal. 
- Un (1) assaig granulomètric. 
- Un (1) assaig de límits d’Atterberg. 

 
Mesurament i abonament .- Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executats i 
compactats al seu perfil definitiu, mesurats per diferència entre perfils presos abans i després del 
treball, diferenciant, d’acord amb el quadre de preus, els replens de sorra i els de sols 
seleccionats. 
 
El preu inclou la càrrega si fos necessària, transport, extensió, humectació i compactació. 
 
El Contractista haurà  de localitzar les zones de préstecs per  obtenir els permisos i llicències 
que siguin necessàries, i abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l'aprovació 
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del Director de les obres les zones de préstecs a fi de determinar si la qualitat dels sols és 
suficient. 
 
 
PAVIMENTS 
 
2.6.  TOT-U ARTIFICIAL 
 
Es compliran en tot moment les especificacions del P.G.-3 (article 501). Abans de col·locar la 
capa de tot-u artificial es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refí i 
compactació de la capa de l'esplanada o de la subbase granular i s'executaran els assajos 
necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de cada tongada del replè 
seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 
 
La compactació serà del 100% del Proctor Modificat amb una corba granulomètrica Z-1. 
 
Mesurament i abonament..- Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i 
compactats, mesurats sobre els perfils definits als plànols del projecte. 
 
El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta 
d'operacions necessàries per deixar completament acabada la unitat. 
 
 
2.7.  VORADES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
Definició.- Es un element resistent prefabricat que col·locat sobre una base de formigó H-150 
adequada, delimita una calçada o una vorera. 
 
Procedència.- Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
Característiques generals.- Les característiques generals seran les definides als plànols del 
projecte. Per a finalitats especials s'admetran voreres de dimensions diferents a les 
especificades, sempre que siguin aprovades per la Direcció de les obres. 
 
Normes de qualitat.- Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular 
diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre 
quadrat (350 Kg/cm2). 
 
Desgast per fregament: 
 
-Recorregut: mil metres (1.000 m.) 
 
-Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2). 
 
-Abrasiu: carborúndum un gram per centímetre quadrat (1gr./cm2) (per via humida) 

 
-Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc milímetres (2,5 mm.) 
  
- Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 80 
Kg/cm2) 
 
Recepció.- Es rebutjaran a l'aplec vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al 
transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal dels quals no s'adapti a les dimensions 
assenyalades a les característiques generals amb unes toleràncies de més ó menys un 
centímetre (+ 1 cm.). 
 
Mesurament i abonament.- S'abonaran per metre lineal (m) col·locat i totalment acabat, inclòs el 
formigó de base necessari segons plànols, i s'abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus 
núm. 1 
 
 
2.8 PAVIMENT PREFABRICAT DE FORMIGÓ 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra 
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en 
la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
RAJOLES: 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
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          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 
mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 
superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
LLAMBORDINS: 
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 
- Diferència entre dues mesures del gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 
mm): 
     - Classe 1 (marcat J):  5 mm 
     - Classe 2 (marcat K):  3 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 
superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades en palets. 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a 
la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i 
UNE-EN 1338 per als llambordins: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant del foc 
     - Conductivitat tèrmica 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en el cas de 
llambordins 
- Identificació del producte 
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- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent 
informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
     - Referència a la norma: 
          - EN 1339 per a les lloses 
          - EN 1338 per als llambordins 
     - El tipus de producte i lluc a que es destina 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d’ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Per als productes destinats a cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LLAMBORDINS: 
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
RAJOLES: 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de 
ensayo. 
 
 
FORMIGONS I OBRES DE FÀBRICA 
 
2.9.  FORMIGONS 
 
A més les prescripcions de la EHE-08 es tindran en compte les següents. 
 

La instal·lació del transport i posta en obra serà de tipus tal que el formigó no perdi compacitat 
ni homogeneïtat. En concret no es podrà abocar lliurament el formigó des d'una alçada superior 
a un metre cinquanta centímetres (1,50) ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 
 
Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes pel transport o la posta en obra de formigó, sense 
l'autorització del Director de les obres. No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la 
resistència i qualsevulla de les característiques del formigó. Per al formigonat en temps fred o 
calorós es seguiran les prescripcions de l'EHE-08. Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny 
que estigui gelat. 
 
El pervibrador s'introduirà verticalment en la massa del formigó fresc i es retirarà també 
verticalment sense que es mogui horitzontalment mentre que està submergit en el formigó. Es 
procurarà extremar el vibrat en les proximitats dels encofrats per evitar la formació de bosses 
de pedres i coqueres. En general el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes 
especificades en l'EHE-08. 
 
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Director de les obres de manera que 
compleixin les prescripcions de l'EHE-08 i procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 
Tan sols s’acceptaran juntes de construcció entre mòduls d’encofrat i que a més, es finalitzaran 
en forma de boca de llop.  
 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció es cobrirà la junta 
amb sacs d’arpillera humits per protegir-la dels agents atmosfèrics. Abans de recomençar el 
treball es prendran les disposicions necessàries per aconseguir la bona unió del formigó fresc 
amb el que està en procés d’enduriment. 
 
Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels rajos solars amb arpillera mullada. 
Com a mínim durant els set (7) primers 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. 
 
La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg no serà inferior en més de vint (20) graus a la del 
formigó per evitar producció de badadures per refredament brusc. 
 
A l’objecte d’accelerar l’enduriment, també es podran utilitzar procediments en curat especial a 
base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització per escrit del Director de les 
obres. 
 
Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o 
rugositats i sense que sigui necessari aplicar sobre  d’ells enlluïts, que no podran ser en cap 
cas executats sense l'autorització prèvia del Director de les obres. Les operacions precises per 
deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a compte del Contractista. 
 
La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent: 
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 - Paraments vistos = sis (6) milímetres 
 - Paraments ocults = vint-i-cinc (25) milímetres. 
 
El Director de les obres determinarà el nombre de provetes que es faran per al control de la 
resistència del formigó. Les provetes s’amassaran de forma similar al del formigó en obra, i es 
conservaran en condicions anàlogues a les d’aquest. 
  
Si passats vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades per 
aquesta data en més d'un vint (20) per cent, s'extrauran provetes de l'obra i si la resistència 
d'aquestes és menor que l'especificada, serà enderrocada. Si la resistència de les provetes 
estretes és més gran que les de les provetes d'assaig podrà acceptar-se l'obra si es pot 
efectuar, sense perill, un assaig en càrrega amb sobrecàrrega superior en un cinquanta per 
cent (50) a la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser 
admissible pel tipus concret d’estructura. 
 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra i els d'assaigs no donen el vuitanta (80) per cent 
de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas que la resistència de 
provetes d'assaig i les extretes de l'obra estès compresa entre el vuitanta (80) i cent (100) per 
cent de l'especificada, el Director de les obres podrà rebre amb reserves l'obra, previs els 
assaigs de càrrega corresponents. 
 
Mesurament i abonament.- Els formigons es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) 
realment col·locats de cada tipus, mesurats a partir dels plànols del projecte, i als preus que 
figuren en el Quadre de Preus núm.1. 
 
No s'abonaran els augments de volum sobre aquestes seccions projectades o les que fixi 
prèviament al formigonat el Director de les obres. 
 
Els preus assenyalats comprenen el subministrament, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució. 
 
El formigó armat s'abonarà s'abonarà al preu dels tipus de formigó emprat, que inclourà totes 
les operacions necessàries per a executar la unitat d'obra menys les armadures i llur 
col.locació, que s'abonarà al preu del quilogram (kg) d'acer col·locat, d’acord el disposat a l’art. 
2.18 següent. 

 
Aquest preu serà d’aplicació a la totalitat d’unitats incloses al Projecte 
 
 
2.10.  ACER A UTILITZAR EN ARMADURES DE FORMIGÓ ARMAT 
 
Condicions generals.- L'acer a utilitzar complirà les condicions exigides a la Instrucción del 
Hormigón Estructural E.H.E.-08 i a més es tractarà d’una marca amb possessió del certificat 
AENOR, amb plena vigència. 
 

Qualitat.- La càrrega de trencament serà superior a 6.100 Kg/m2. L'allargament repartit de 
trencadura serà superior o igual aL 14%, entenent per tal la deformació unitària romanent 
mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 7010, sobre una base de cinc (5) 
diàmetres del coll d'estricció i a més de tres (3) diàmetres del punt d'aplicació de la mordassa. 
És a dir, serà un acer tipus B500 S. 
 
El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil quilograms per 
centímetre quadrat (1.800.000 Kg/cm2) i el límit elàstic serà de 5.100 Kg/cm2. 
 
En els acers amb esglaó de relaxament, es prendrà com a límit elàstic, a aquests defectes, la 
mínima tensió capaç de produir una deformació romanent del dos per mil (2 o/oo). 
 
La tensió màxima de trencament serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125%) de la 
corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de trencament el valor de 
l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. 
 
El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitja aritmètica dels "n/2" valors 
més baixos obtinguts en l'assaig de "n" provetes, prescindint-se del valor mig de la sèrie si "n" 
fos imparell. 
 
Assaig.- Si el Director de l’obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat d’un Laboratori 
oficial que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix donarà instruccions sobre 
l'execució en obra de l'assaig de plegament descrit en la Instrucción del Hormigón Estructural 
E.H.E-08 
 
Mesurament i abonament.- Es mesuraran i abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de 
l'especejament dels plànols que, abans de començar cada obra, hagin estat presentats al 
Director de les Obres i aprovats per aquest, al preu corresponent dels que figurin al Quadre de 
Preus núm. 1. 
 
No seran d'abonament mitjançant aquest preu les armadures de murs o petites obres de fàbrica 
en les quals l'acer ja està inclòs en la descripció del propi preu, formant part d'ell en el Quadre 
de Preus núm. 1. 
 
Estan compreses en els esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per  realitzar 
el doblegat i posta a l'Obra. Així mateix, estan incloses les solapes, els ganxos, els elements de 
sustentació, les pèrdues per retalls, els lligaments, etc. 

 
 

2.11.  ENCOFRATS 
 
Definició.- En aquesta unitat d’obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- Els càlculs de projecte dels encofrats 
- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 
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- El muntatge i desmuntatge dels encofrats, fins i tot soleres i juntes en boca de llop 
- Els productes de desencofrat 
- El desencofrat 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d’aquesta unitat d’obra. 
 
Tipus d’encofrat.- Els tipus d’encofrat per a les obres d’aquest projecte són: 
 
- Encofrat vist per alçats en caps de piles i cares frontals de moll massís, en aquest cas part d’ell 
sota l’aigua. 
 
- Encofrat no vist per a la solera pel tradós del moll massís. 
 
L’encofrat serà metàl·lic i tindrà que mantenir estable el seu emplaçament, front l’empenta del 
formigó i l’acció del mar. 
 
Execució de les obres.- Els motlles i encofrats seran metàl·lics o d'altre material que reuneixi 
anàlogues condicions d'eficàcia i estabilitat, a judici del Director. 
 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cindris i calçat, hauran de posseir 
la resistència i la rigidesa necessària per a que, durant el procés de formigonat i l’enduriment 
posterior, no es produeixin moviments locals de més de cinc milímetres (5). 
 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per 
aconseguir que els paràmetres de formigó no presentin defectes, bombaments ressalts o 
rebaves de més de cinc milímetres (5). 
 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que sel's hi pugui aplicar per facilitar 
l'encofrat, no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 
 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment els fons, 
deixant-se obertures provisionals per facilitar aquesta tasca. 
 
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'entumiment de les mateixes per la 
humitat del reg o de l'aigua del formigó, sense que es deixin escapar la pasta durant el 
formigonat. 
 
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d’encofrat que pugui impedir el 
lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n’hi han. 
 
S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat si el comportament i resultats estan 
sancionats per la pràctica, si bé es justificarà l'eficàcia d'aquells altres que s'hi proposin i que, per 
la seva novetat, en manquin d'aquelles garanties. 
 

El desencofrat no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a 
suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que 
estarà sotmès com a conseqüència del desencofrat o descimbrament.  
 
El desencofrat dels laterals dels caps de les piles o elements anàlegs es podrà efectuar als dos 
(2) dies de formigonat el mòdul a menys que en aquest interval, s'hagin produït baixes 
temperatures o d'altres causes capaces d'alterar el procés normal d'enduriment del formigó.  
 
El mòdul d’encofrat i elements anòlegs com els apuntaments i cindris, es retiraran sense produir 
sotragades ni topades en l'estructura. 
 
Es mantindran els apuntalaments, fons i cindris el termini necessari per a que la resistència del 
formigó arribi a un valor superior a dos (2) vegades el necessari per suportar els esforços que 
apareixen al desencofrar i descindrar les peces. 
 
No es permetrà l’emprament de cabelles o filferro per a la subjecció dels encofrats, si 
excepcionalment s’empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament 
 
Mesurament i abonament.- L’encofrat no serà objecte d’abonament ja que el seu preu es 
considera inclòs en el preu del formigó, tal pel que respecta al formigó sobre les piles com al 
formigó en molls. 
 
 
2.12. PETITES OBRES DE FÀBRICA. 
 
Definició.- Es defineixen com petites obres de fàbrica, fonamentalment de formigó, les obres 
construïdes in situ que serveixen per a la contenció de terres o com a solució de petits 
desnivells, les arquetes de registre de serveis i altres obres menors.. 
 
Materials.- Per a la seva construcció s'utilitzaran formigons i peces prefabricades, lloses 
prefabricades de formigó o de pedra artificial. El formigó serà en massa, armat amb acer de 
límit elàstic superior a 500 Kg/cm2. 
 
Execució de les obres.- Les excavacions i replens s'executaran d'acord amb el que prescriu el 
present Plec de Condicions i alçat d’acord les corresponents normes que siguin d’aplicació. 
 
Mesurament i abonament.- Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) construït. El preu 
inclou les excavacions, encofrats, formigó, treballs necessaris per a la total terminació de les 
obres d'acord amb els plànols del projecte i la definició del preu en el Quadre de Preus núm. 1. 
Les arquetes es mesuraran per unitats (ut) totalment terminades. 
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SERVEIS HIDRÀULICS 
 
2.13.  CONDUCCIONS DE POLIETILÈ I DE PLÀSTIC 
 
El polietilè per a construcció de canonades complirà la Norma UNE 53.188  per a la pressió 
nominal corresponent. La pressió nominal serà la indicada en cada cas per la direcció de les 
obres. 
 
El dimensionament es farà, segons les normes UNE 53.111 per al polietilè de baixa densitat. 
 
Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interior com exteriorment, sense rastre 
de sediments ni incrustacions, i el seu palp serà parafinic i gras. 
 
Les unions de tubs de polietilè de baixa densitat garantiran l'estanquitat de la junta i, a l'hora, 
retindran mecànicament el tub. 
 
L'estanquitat es produirà per mitja d'una junta d'elastomèrica entre la superfície exterior del tub i 
la interior de la copa de la peça d'unió. 
 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic d’acer 
inoxidable, premsat sobre la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. 
 
Per al correcte muntatge de les unions de polietilè d'alta densitat es podran fer també per 
soldadura. L'execució de la soldadura comprendrà la preparació del caps dels tubs, l'escalfament 
a temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si. 
 
S'haurà de disposar en obra d'utillatge adequat per mecanitzar els caps del tub amb superfície 
uniforme, sense rebaves i perfectament a escaire de la generatriu del tub per poder escalfar 
suficientment el cap del tub tot controlant la temperatura per no perjudicar el material, i per fi, per 
premsar alineada i concentricament els dos caps entre si, sense que la subjecció dels tubs es 
deformi o deixi marques sobre la seva superfície exterior. 
 
Les unions per mitjà de platines es faran interposant una junta plana de goma entre les platines, i 
collant-les entre elles per mitjà de cargols. 
 
Les mides de les platines seran les fixades per la Norma UNE 19153/PN-10 i PN-16, que 
correspon a les Normes DIN-2.502 i DIN 2.576. 
 
Les unions de les platines al tub es faran per mitjà dels següents accessoris: 
 
Tubs de polietilè:  Muntabrides de polietilè amb coll per soldar al cap de tub i 
brida boja. 
Tubs de polietilè: Platina de polièster amb reforçat coll per unió al tub reforçat  
Peces especials:  S'empraran per a canvis de direcció o secció de les 
canonades, desviacions o interrupció. 
 

En tots els casos tindran les mateixes mides d'acoblament que els tubs, gruix superior a igualtat 
de pressió nominal i igual a protecció contra la corrosió. Portaran  gravada la marca fabricant. 
 
S'ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionades per suportar les forces originades per la 
pressió interior. 
 
L'acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 
 
Les corbes tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l'eix tres vegades el 
radi interior del tub com a mínim. 
 
Col·locació de la canonada de polietilè 
 
Els tubs de polietilè subministrats pel fabricant per l’abastament d’aigua aniran grapades a la 
llosa mitjançant platines de plàstic o acer inoxidable, es soldaran per fusió. 
 
Es farà una prova de pressió. 
 
Instal·lació de vàlvules 
 
La instal·lació de vàlvules que hagin de formar part de les obres es farà de tal forma que, 
respectant la disposició senyalada en els plànols, compleixin satisfactòriament i a judici de la 
Direcció de les obres, el servei a que es destinen. Un cop instal·lats aquests elements, es 
comprovarà el seu perfecte funcionament. 
 
Instal·lacions elèctriques, electromecàniques i de tamisat 
 
Totes aquestes instal·lacions s’executaran d’acord amb les normes usuals de muntatge de cada 
instal·lació, seguint les instruccions senyalades pel fabricant dels aparells i complint, en cas 
d’instal·lacions elèctriques, totes les normes de seguretat imposades pel Reglament Electrònic 
d’Alta i Baixa Tensió i altres normes d’aplicació. 
 
Les proves de les instal·lacions s’efectuaran a ple cabal, i es comprovarà el perfecte 
funcionament de tots i cada un dels elements, així com pèrdues de càrrega i rendiments. 
 
Els aparells de mesura i control, abans de col·locar-se en obra, es sotmetran a assaigs en banc 
de proves, i es comprovaran les condicions establertes per al subministrament, i en especial la 
seva capacitat, rendiment, exactitud i sensibilitat. 
 
Els buits que s'hagin de realitzar a les fàbriques per a l’emplaçament dels diferents elements, es 
reompliran un cop efectuada i comprovada la corresponent posició dels mateixos, i s’evitaran 
discontinuïtats en els lliscats, de tal forma que s’aconsegueixi un perfecte acabament de les 
fàbriques. 
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A efectes del termini de recepció i garantia, s’entendrà que les obres i instal·lacions estan 
acabades quan els treballs estiguin enllestits i a punt, en condicions de funcionament tots i cada 
un dels elements que integren els processos d’elevació, impulsió i filtrat. 
 
Mesurament i abonament.- Les conduccions de polietilè es mesuraran i abonaran per metres 
lineals (m) de conducció col·locats. Els preus del metre lineal (m) de conduccions inclouran els 
materials a peu d'obra, la col·locació, l'execució de juntes, les proves de la canonada instal·lada, 
i totes les peces especials que siguin necessàries per a finalitzar totalment les obres, llevat de 
les que son objecte de mesurament i abonament com les vàlvules, hidrants, boques de reg i 
sorra per a protecció de les conduccions seran d'abonament independent. 
 
L'execució de les rases i replens s'abonarà als preus corresponents d'excavació de rases, pous i 
replens compactats, definits al Quadre de Preus núm. 1. 
 
 
2.14  JUNTES DE GOMA 
 
Definició.- Element de goma per donar continuïtat als diferents trams de canonades de formigó 
garantint la total estanquitat de la junta entre elements i facilitant els moviments diferencials entre 
trams. 
 
Procedència.- Produïda en fàbrica especialitzada per extrusió o emmotllats amb elastòmers a 
base de neoprè. 
 
Característiques generals.- Com a norma general compliran el que es disposa a la Norma C443-
80, assenyalant-se que la resistència a la tracció serà superior a 8 M.Pa i l’elongació en ruptura 
com a mínim del 350%. 
 
La goma per a juntes haurà de ser homogènia, absolutament exempta de butllofes, porus i troços 
de goma de recuperació i tenir una densitat no inferior a nou-cents cinquanta grams per 
centímetre cúbic (950 gr/cm3) o superior a un quilogram amb quatre-cents cinquanta grams per 
centímetre cúbic (1,450 Kg/cm3). 
  
Les superfícies exteriors seran llises, suaus i exemptes de butllofes d’aire o cap altre defecte. 
 
No serà atacable per aigües residuals amb un PH comprès entre 3 i 4. 
 
Les juntes d’impermeabilitat de secció de formigó constituïdes in situ tindran un ample no inferior 
als 30 cm. 
 
A més la junta d’unió haruà de complir les següents condicions: 
 

a) Estanquitat de la unió a la pressió de prova dels tubs. 
b) No produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
c) Resistir els esforços mecànics sense debilitar la resistència de la canonada. 

d) Durabilitat en front les accions agressives. Les peces especials, colzes, connexions, 
etc. Deuran tanmateix complir les condicions que es defineixen al present 
article. 

 
Normes de qualitat.- El contingut de goma en brut de la qualitat elegida (smocked tipus RMA IX) 
no haurà de ser inferior al cinquanta per cent (50%) en el seu volum, encara que preferiblement 
haurà d’assolir un percentatge superior. 
 
Haurà d’estar totalment exempta de coure, antimoni, mercuri, manganès, plom i òxids metàl·lics, 
excepte l’òxid de zenc, així com tampoc contindrà extractes acetònics en quantitat superior al 
tres i mig per cent (3,5%). 
 
El sofre lliure i combinat no superarà el dos per cent (2%). Les cendres seran inferiors al deu per 
cent (10%) en pes. Les escòries estaran compostes exclusivament d’òxid de zenc i negre de fum 
de la millor qualitat, estaran exemptes de silici, magnesi i alumini. 
 
L’extracte clorofòrmic no haurà de ser superior al dos per cent (2%) i l’extracte en potassa 
alcohòlica i la càrrega hauran de ser continguts en el percentatge que resulti per diferència. 
 
Apart dels antienvellidors, les càrregues hauran d’estar compostes d’òxid de zenc pur, de negre 
de fum pur, sent també tolerat d’una manera impalpable el carbonat càlcic. 
 
Les peces de goma hauran de tractar-se amb antienvellidors la composició dels quals no 
permetrà que es floreixi la seva superfície o s’alterin les seves característiques físiques i 
químiques després d’una permanència durant quatre (4) mesos en el magatzem en condicions 
normals de conservació. 
 
La banda haurà de conservar una elasticitat suficient i estabilitat dimensional a una temperatura 
de més de setanta graus (70°) i han de ser flexibles fins a una temperatura de menys deu graus 
centígrads (-10°C). 
 
Limitacions.- Les toleràncies en les dimensions seran del sis per cent (6%) en qualsevol 
dimensió. 
 
Compliran tot el que es disposa en els articles anteriors i a la Norma C443-80 de l’ASTM, per a la 
comprovació de les quals es realitzaran els assaigs indicats a la Norma esmentada. 
 
A l’assaig d’envelliment accelerat a base d’aire calent durant 4 dies a +70°C (Mètode D573), les 
variacions obtingudes als assaigs de resistència seran inferior al: 
 
15% en resistència a la tracció 
20% a l’elongació en ruptura. 
20% en la duresa. 
 
L’absorció d’aigua màxima serà inferior al 10% en pes de la mostra seca de 48 hores a 70°C. 
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Mesurament i abonament.- La formació de les juntes a les seccions constituïdes in situ s’abonarà 
per metre lineal totalment acabat. 
 
Les juntes a les canonades de formigó no hi seran objecte del mesurament i el seu preu es 
considera inclòs en el del metre lineal de canonada. 
 
 
2.15  FERRO FOS A EMPRAR EN MARCS, TAPES I ALTRES ELEMENTS 
 
Definició.-  Conjunts de ferro fos per al seu ús en arquetes de les xarxes de serveis, pous de 
registre i accessos. 
 
Procedència.- Fàbrica especialitzada. 
  
Característiques generals.- Per les arquetes de registre dels diferents serveis fixa l’ús exclusiu de 
la tapa quadrada, segons els plànols del projecte, amb l’anagrama indicat en als mateixos i marc 
quadrat. 
 
Les tapes hauran d’adaptar-se al marc en tot el perímetre de recolzament entre la tapa i el marc. 
L’ajustament lateral entre la tapa i el marc no sobrepassarà els dos mil·límetres (2 mm.) impedint 
qualsevol moviment lateral. 
 
A fi de que es compleixin les condicions anteriors s’exigeix que l’ajustament mecànic de marc i 
tapa sigui rectificat mecànicament. 
 
Per a la resta d’elements, les formes, dimensions i pesos hauran de correspondre als models 
fixats en els plànols d’aquest projecte. 
 
El càlcul del pes de les peces hauran d’efectuar-se a base d’un pes específic de 7,25 Kg/dm3. 
admetent-se una variació de ±10% respecte al calculat. 
 
Normes de qualitat.- Tot el material emprat serà del tipus D-400 o C-250, segons sila tapa 
s’ubica en calçada (D-400) o vorera (C-250)  i d’acord amb la Norma UNE-EN-124. Les peces 
hauran de ser de fosa de grafit esferoïdal dúctil, amb grafit de veta fina uniformement repartides i 
sense zones de fosa blanca (cementita) ni tant sols a les arestes, i estarà lliure de defectes 
perjudicials (gotes fredes, inclusions de sorra, butllofes, esquerdes de contractació, etc.). Les 
superfícies estaran lliures de sorra cremada i seran llises. 
 
Recepció.- No es rebran els conjunts de marc, tapa o reixes les característiques dels quals no 
s’ajustin al que s’especifica en aquest article. 
 
Mesurament i abonament.- Les tapes i marcs de les arquetes de registre no s’abonaran per 
unitat, independentment de la unitat d’arqueta, col·locada en obra, totalment finalitzada. 
 

 
2.16. TRONETES I POUS DE REGISTRE 
 
Definició.- Es defineixen com tronetes i pous de registre, les obres que completen el sistema de 
drenatge longitudinal o transversal, o les conduccions de serveis, permetin el seu registre, i en 
el cas dels pous l’accés pel manteniment i la conservació de les instal·lacions, amb les 
característiques indicades als plànols. Seran de formigó, construïts "in situ", o prefabricats amb 
peces de formigó o excepcionalment d'obra de fàbrica. 
 
Materials.- Per a la seva construcció s'utilitzaran formigons tipus H-300.  
 
Execució de les obres.- L'excavació i posterior replè de  les rases per l'emplaçament d'aquestes 
obres s'executarà, segons el que es prescriu als articles 2.6 i 2.7 del present Plec i el seu 
mesurament està inclòs al de la rasa general. 
 
Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra, llevat indicació en contra es 
col·locaran de forma que la seva cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies 
adjacents, o en el seu defecte a que es senyala als plànols. Compliran el disposat a l’article 
2.28 del present Plec. 
 
Característiques dels pates 
Als pous de registre, els pates estaran formats per una barra d’acer corrugat de Ø 12 mm 
recoberta amb un copolimer de polipropilè, amb les dimensions indicades als plànols. Estaran 
fabricats d’acord amb les Normes Americanes ASTM (C-478 i C-497) així com la Norma UNE 
127.011. 
 
Hauran de resistir càrregues puntuals de 160 Kgs. 
 
Es col·locarà un pate cada 0,30 m., disposant el primer a 0,50 m. del fons, i estaran tots 
perfectament alineats verticalment. 
 
La col.locació es realitzarà taladrant a la paret 2 forats de Ø 24 mm separats 330 mm. entre els 
eixos. S’introduiran les puntes dels pates i es colpejaran alternativament als seus extrems amb 
un mas disposant una fusta sobre el pate. 
 
Si el tamany del forat realitzat es superior als 25 mm. s’omplirà amb morter massilla. 
 
Mesurament i abonament.- Les tronetes es mesuraran i abonaran per unitats (ut) realment 
executades. En el preu de cada unitat s'inclou el formigó, l'armadura, pates i altres elements i 
operacions necessàries per deixar la unitat completament acabada, Els maics i tapes 
s’abonaran per separat, segons descripció de partida. 

 
Els pous de registre s’abonaran per unitats realment executades i inclourà tots els elements 
necessaris. El preu inclou formació de base de pou, parets, pates; la tapa i el marc. Totalment 
acabat. S’abonarà per unitats d’acord amb el preu corresponent al Quadre de Preus nº 1. 
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2.17. EMBORNALS I BUNERES. 
 
Definició.- Es defineix com embornal la boca o forat, el pla d'entrada de la qual és sensiblement 
vertical, per on es recull l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o 
en general de qualsevol construcció. 
 
Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el  pla d'entrada de la qual és sensiblement 
horitzontal, generalment protegit per una reixeta, que compleix una funció anàloga a la de 
l'embornal, però de manera que l'entrada de l'aigua és quasi vertical. 
 
Materials.- Els diferents materials compliran el que es prescriu en els corresponents articles del 
Present Plec. Els marcs i les reixes compliran el disposat a l’article 2.28. 
 
Execució de les obres.- Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica als plànols i 
amb el que sobre el tema ordeni la Direcció. 
 
La troneta o pou de caiguda d'aigües es realitzarà d'acord amb el que s'especifica a l'article 
2.24 (Tronetes i pous de registre). 
 
Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les 
acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus i s'haurà de mantenir 
lliure d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres. 
 
Mesurament i abonament.-  Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (ut) realment 
construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa la troneta i pou de caiguda d'aigües i la 
reixeta i tapa amb els corresponents marcs. 
 
També estarà inclosa al preu els materials i treballs necessaris per la connexió de l'embornal 
amb al col·lector, inclòs l'excavació i el replè. 
 
 
CANALITZACIONS SERVEIS 
 
2.18. CANALITZACIONS AMB TUBS PE 
 
a) Col·locació en rasa.- Les parets de la rasa hauran d'ésser verticals, es procurarà que remitgi 
poc temps entre l'obertura i rebliment de la mateixa, i s’interrompran els treballs en cas de pluja o 
inundació. 
 
L'estesa del cable s'efectuarà de manera que aquesta no sofreixi tensions mecàniques, doblecs 
excessius o sigui arrossegat, de forma que la coberta pugues esqueixar-se. Els treballs d'estesa 
es detindran si la temperatura ambient és inferior als 0ºC. 
 

El volum de rasa que resti, es reblirà amb productes procedent de préstec i sorra. 
 
El rebliment es realitzarà per capes de 20 cm. que hauran de cobrir l'amplada total de la rasa i es 
compactaran fins aconseguir una capacitat del 95% del proctor normal abans de procedir al 
rebliment de la capa successiva. 
 
Mesurament i abonament.- Es mesurarà i abonarà per metres lineals (ml) totalment acabat, amb 
inclusió de la col·locació del tub plàstic i la col·locació del cable de coure de 35 mm2. per a la 
presa de terra (que s’abonarà independentment), així com el replè amb material seleccionat 
compactat al 95% del proctor Modificat. 
 
S'inclou en el preu de col.locació d'un filferro d'espera a l'interior del tub per la posterior 
col.locació del cable de conducció elèctrica. 
 
Mesurament i abonament.- Es mesurarà per metre lineal totalment acabats fins i tot les brides de 
sujecció. 
 
 
ENLLUMENAT I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
2.19. PUNTS DE LLUM 
 
Sustentació.- Tal com queda reflectit als plànols, els punts de llum es sustentaran amb 
columnes. Les columnes seran de les dimensions especificades en els plànols i construïdes en 
planxa d'acer a partir del cèrcol laminat de G=37 Kg/mm2. o superior. 
 
El tronc s'obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, realitzant-se 
l'esmentada soldadura amb elèctrode continu i en atmosfera controlada. 
No s'admetran soldadures transversals, llevat en aquells en què existeixi un canvi de gruix a la 
planxa d'acer utilitzada en diferents trams de la columna. 
 
A l'extrem inferior es soldarà la placa d'ancoratge de les dimensions especificades en els 
plànols i dotada d'un cèrcol exterior de reforçament i carteles de recolzament. 
 
Per al seu ancoratge a la cimentació es disposaran els perns, construïts en acer d'alta 
resistència a la tracció, cargolat l'extrem superior amb rosca d'una entrada i doblegat el ganxo 
inferior per a millor agafada a la massa de formigó. 
 
Els perns d'ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als plànols. 
 
Els materials seran homogenis i estaran exempts de "sopladuras", impureses o altres defectes 
de fabricació. El tipus d'acer utilitzat serà el F-111 UNE 36011. 
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Les columnes es lliuraran: amb els perns que s'indiquen als plànols, amb dues femelles per 
pern, volanderes i al formigonar un 20% de plaques, segons els diferents tipus, per a la 
subjecció dels perns. 
 
L'obertura de la porta indicada als plànols presentarà els seus cantons arrodonits i anirà 
proveïda d'un emmarcament de passamà de ferro de 30x3 mm. soldat a la vorada de la 
mateixa. Anirà Proveïda de portelles en planxa d'acer proveïda de dispositius de subjecció i 
pany, per tal de protegir contra la possible entrada d'aigua a l'interior del bàcul, la part superior 
de l'emmarcament de les portelles de registre, portarà soldada una visera. La porta anirà unida 
a la columna per una cadeneta galvanitzada. 
 
Junt a la porta es disposarà, a lloc accessible, a l'interior de la columna i soldat a ella, d'un 
angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un passamà d'un mínim 
de 4 mm. de gruix, per subjectar-hi la caixa i tauler de connexions. 
 
Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany 
calent. El bany de galvanitzat ha de contenir un mínim de 98,5% de zenc pur en pes, obtenint-
se un dipòsit mínim de 600 g/m2. Sobre la superfície de la columna. Tal característica i les 
d'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 
37.501. 
 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les 
soldadures es poliran degudament per tal d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i 
regularitat. 
 
La columna de llum serà la tipus Balli de DAE o similar de 5 m d’alçada. 

 
Lluminàries.- Les lluminàries seran pròpies de l'enllumenat públic corresponents a la columna 
model Bali de DAE o similar amb l'equip elèctric incorporat. 
 
Aptes per allotjar llums de 150  W d’halogenurs metàl·lics. 
 
1- Grau de protecció IP 65 
2- Seran de tipus tancat amb cos d'alumini injectat i acabat amb pintura epoxi-poliester 
3- El reflector serà de xapa d'alumini anoditzat i enlluentit metal·litzat en calent i la tanca 
serà de vidre temprat. 
 
Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc. seran en material inoxidable. 
 
Protecció.- A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s'instal·larà una presa de 
terra formada per cable de coure nu de 35 mm2. de secció que anirà unint tots els punts de llum 
entre ells, i soterrat directament a terra, és a dir, fora de les canalitzacions. 
 
La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material 
inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos punts de llum. Cada columna anirà 

comunicada també amb una placa de pressa de terra de les dimensions indicades en els 
plànols. 
 
A més de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de 
defecte. 
 
A més, s'utilitzaran interruptors diferencials que la seva sensibilitat vindrà donada pel valor 
obtingut de la resistència a terra de les masses. 
 
Taulers de connexió en columnes.- S'entén per tauler de connexió en columnes, el suport i 
elements de protecció i entroncament que s'instal·laran en cada columna. 
 
El tauler haurà d’estar contingut en una caixa de derivació protegida, grau de protecció mínima 
439, el neutre ha de ser seccionable i la tapa de la caixa, una vegada oberta, podrà ser extreta 
de la columna. 
 
Haurà de complir les exigències del R.E.B.T. i especialment l'especificat en M.I.B.T. 009 per a 
instal·lacions d'enllumenat públic. 
 
Derivacions i canvis de secció.- Els canvis de secció en les línies de distribució i les derivacions 
s'efectuaran a l'interior dels bàculs o columnes. 

  
A l'hora de preparar els diferents conductors per a l'entroncament o connexió, es deixarà 
l'aïllant precís en cada cas, i la part de conductor sense ell estarà neta, i no tindrà cap tipus de 
material que impedeixi un bon contacte i sense ésser danyada per les eines ni pel tracte durant 
l'operació. 
 
La realització del conjunt anirà a càrrec del personal especialitzat. La confecció serà posant-hi 
cura i d'acord amb les normes usuals d'aquesta tècnica. 
 
Equips.-  S'entendrà per equips d'encesa dels llums a les reactàncies limitadores de corrent de 
les mateixes (en el cas de tubs de descàrrega), als condensadors per a la correcció del factor 
de potència i als possibles dispositius que siguin necessaris als llums de vapor de sodi per a 
l'inici de la descàrrega. Seran del tipus "intempèrie estancs". 
 
El subministrador de les lluminàries haurà d'efectuar les proves i assaigs que s’esmenten. Amb 
suficient antelació, advertirà a la Direcció de l'Obra de la data en què es vagin a realitzar, amb 
la finalitat de que els seus tècnics estiguin presents. D'aquestes proves i assaigs, es traurà el 
corresponent document que es lliurarà a la Direcció de l'Obra, per a la seva constància, 
rebutjant aquesta les partides si s'observen característiques deficients en un percentatge del 
5% de les quantitats del mateix tipus. 
 
A) Reactàncies: 
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El balast o reactància de corrent haurà d'estar constituïda per una autoinducció sobre el nucli 
de ferro de les característiques adequades a cada llum, potència i tipus, de forma que a l'aplicar 
la tensió d'alimentació del conjunt 220 V. -50Hz, circuli pel llum el seu corrent nominal donat a 
les característiques de la mateixa. 
 
Tots els tipus de reactàncies hauran d'estar dimensionats de forma que a en arribar a la seva 
temperatura de règim, aquesta no experimenti un increment superior a 60ºC sobre la 
temperatura ambient, essent aquesta de 30ºC. La comprovació de la temperatura dels 
debanats, s'efectuarà pel procediment de mesurament de la resistència òhmica dels mateixos. 
 
Els debanats, així com els nuclis, hauran d'estar immersos en massa de resines sintètiques de 
forma que garanteixi l'evacuació de calor i la capacitat mecànica, sense que s'’ apreciïn sorolls 
ni vibracions durant el seu funcionament. 
 
Les reactàncies hauran d'estar protegides contra els camps magnètics propers, ni es podran 
apreciar variacions apreciables de la impedància en col·locar en contacte amb elles altres 
reactàncies. 
 
Els borns de connexió amb la resta del circuit estaran disposats de manera que no presentin 
continuïtat elèctrica superficial en el cas de condensacions de vapor d'aigua sobre els mateixos. 
 
B) Condensadors: 

 
Els condensadors que s'utilitzaran a la compensació del factor de potència seran del tipus 
d'aïllament de paper o poliester metalitzat estancs i de les capacitats adequades per a cada 
tipus de reactància i llum que compensi el factor de potència (cos) fins com a mínim 0,9. 
 
La tensió de prova o d'aïllament entre borns del condensador i parts metàl·liques de la coberta 
serà de 2.000 vol. tensió durant 1 minut i la tensió nominal de treball de 380 V, 50 Hz. (valor 
eficaç). 
 
Hauran de posseir entre els seus borns i de forma inamovible (soldada) una resistència de 1 a 
5, 1W, per tal d'assegurar l'autodescàrrega del condensador quan es trobi desconnectat. El 
corrent de fugides mesurada a 1.000 vol. de tensió haurà d'ésser inferior a 0,1 A. 
 
Els borns de connexió del condensador es disposaran de forma que no presentin continuïtat 
elèctrica superficial en el cas de condensacions de vapor d'aigua sobre els mateixos. 
 
Els condensadors d'execució estanca es submergiran en aigua durant 4 hores; les dues 
primeres a la tensió nominal i les altres dues desconnectades. Després de la immersió, la 
resistència d'aïllament entre borns i les parts metàl·liques no serà inferior a 2 M. 
 
S'aplicarà entre termenals del condensador durant 1 hora una tensió contínua igual a 2,15 
vegades la tensió nominal, mantenint-se la temperatura de 10ºC sobre l'ambient. Després 
d'aquesta prova s'aplicarà una tensió 4,3 vegades la V. nominal i durant 1 minut. 

 
Se sotmetrà el condensador i durant 6 hores a una tensió de 2,15 vegades la nominal, 
mantenint-se la temperatura 10ºC sobre l'ambient. 
 
C) Làmpades: 
 
Seran d’halogenurs metàl·lic. de 150 W de potència nominal. 
 
El flux lluminós nominal mesurat després d'un 200% del període d'encesa i transcorreguts les 
100 primeres hores de vida del llum, resultarà de + 5% dels següents valors: 
 
 Potència llum Lumens 
 150 W  14.500 
 
L'esmentat flux no haurà de disminuir al llarg de la vida del llum, i amb una reactància que 
subministri els valors nominals de tensió i corrent abans indicats de les següents proporcions 
(valors + 3%) : 
 
 A les 8.000 hores superior al 84% del flux inicial. 
 A les 12.000 hores, superior al 78% del flux inicial. 

 
Aquests valors suposen, com a mínim, una encesa cada 10 hores de funcionament. 
 
S'entendrà com a supervivència, al percentatge de llums que continuen funcionant després d'un 
cert període de temps i sotmesos als valors de tensió i corrent nominals per a cada tipus de 
llum superant-se els següents valors mínims: 
 
 després de 8.000 hores, 95% 
 després de 12.000 hores, 92% 
 
Mesurament i abonament.- El mesurament i abonaments de punts de llum es farà per unitats 
(ut) de subministrament i instal·lació de punt de llum, segons els corresponents preus del 
Quadre nº 1. 
 
El preu corresponent inclou la columna, lluminàries, proteccions, taulers de connexió, 
cimentació p.p. de pica de terres i instal·lació elèctrica, així com qualsevol material, mitjans 
auxiliars i mà d'obra pel seu complet acabament. 
 
 
2.20. CABLES PER A ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
Els cables que s'empraran per a l’enllumenat públic, seran de coure electrolític de 1/56 m/mm2. 
de resistència específica i les seccions nominals que figuren als plànols. 
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Els cables d'enllumenat soterrats seran armats, i amb una coberta i un aïllament de Policlorur 
de Vinil (PVC). Designació UNE RVFV 0,6/1 KV.  
 
La resistència màxima a 20ºC haurà d'acomplir amb els valors assenyalats per la Norma UNE 
21.119.74. 
 
La resistència d'aïllament haurà d'acomplir el que s'especifica a les Normes UNE 21.119.74 i 
UNE 21.117 així com el que s'especifica al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió a l'apartat 
MIBT 017. 
 
La resistència d'aïllament mínim serà de 10 M en 100 m. 
 
Mesurament i abonament.- Es mesurarà i abonarà per metre lineal (ml) de cable col·locat de 
cada tipus, segons els preus del Quadre núm. 1. 
 
En el preu corresponent s'inclou el subministrament i col.locació del cable i de la malla de 
senyalització. 
 
Els cables que van del tauler a la lluminària el seu preu es troba inclòs dins del preu del punt de 
llum. 
 
 
2.21. CANONADES PER A CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES. 
 
Les parets de la rasa hauran d'ésser verticals, es procurarà que remitgi poc temps entre 
l'obertura i rebliment de la mateixa, i s’interrompran els treballs en cas de pluja o inundació. 
 
El cable anirà entubat, tal com s'indica en els plànols. El tub de protecció serà de PVC de 
diàmetre 110 mm. Pels passos de calçades aniran protegits amb  formigó HM-15. 
 
L'estesa del cable s'efectuarà de manera que aquesta no sofreixi tensions mecàniques, doblecs 
excessius o sigui arrossegat, de forma que la coberta pugues esqueixar-se. Els treballs 
d'estesa es detindran si la temperatura ambient és inferior als 0ºC. 
 
El volum de rasa que resti, es reblirà amb productes que provinguin de la mateixa excavació, 
sempre que la seva densitat mínima en el proctor normal sigui de 1,45 Kg. i no contingui 
elements majors de 10 cm. de diàmetre en quantitat superior al 15%. 
 
El rebliment es realitzarà per capes de 20 cm. que hauran de cobrir l'amplada total de la rasa i 
es compactaran fins aconseguir una capacitat del 95% del proctor normal abans de procedir al 
rebliment de la capa successiva. 
 
Mesurament i abonament.- Es mesurarà i abonarà per metres lineals (ml) totalment acabat, 
amb inclusió del preu d'excavació, col.locació del tub de PVC, formigonat i col.locació del cable 

de coure de 35 mm2. per a la presa de terra (que s’abonarà independentment), així com el 
replè amb material seleccionat compactat al 95% del proctor Modificat. 
 
S'inclou en el preu de col.locació d'un filferro d'espera a l'interior del tub per la posterior 
col.locació del cable de conducció elèctrica. 
 
 
2.22. QUADRE DE COMANDAMENT I MANIOBRA 
 
Es defineix com a quadre de maniobra al conjunt d'instal·lacions que calen per a la correcta 
maniobra d'encesa i apagament de la il·luminació, així com del seu control i mesurament. 
 
Principalment, consten dels següents elements: 
 
- Cèl·lula fotoelèctrica per maniobra automàtica i interruptor horari. 

- Quadre elèctric amb Contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relès i transformadors 
d'intensitat i tensió, en el seu cas. 
- Armari de protecció. 

 
Materials.-  
 
Cèl·lula fotoelèctrica: 
Serà de primera qualitat i haurà de poder treballar a tota orientació, i es col·locarà en bàculs 
pròxims als centres de distribució. A l'interior portarà els corresponents accessoris per a poder 
suportar una càrrega de mil volts (1.000 V). 
 
No haurà d'ésser afectada per la pluja, vent, etc. i conservarà les seves característiques 
tècniques per un termini no inferior a tres anys (3 a.). 
 
La connexió d'encesa es produirà quan la il·luminació diürna sigui, aproximadament, de 
cinquanta (50) lux, i la desconnexió als cent (100) lux. 
 
Interruptor horari: 
Serà de bona qualitat i marca coneguda, tipus secelux, amb un quadrant que permeti 
comprovar fàcilment l'hora d'encesa i apagament. Anirà protegit per una caixa metàl·lica, serà 
del tipus astronòmic. 
 
Contactors: 
Seran trifàsics, d'accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament 
dimensionats, que permetran efectuar un nombre considerable d'interrupcions. El consum en 
servei de la bobina d'accionament no serà superior a seixanta (60) V.A. Compliran les Normes 
VDE-0665 u 0660. 
 
Amperòmetres i voltàmetres: 
Seran electromagnètics, de tipus encastat i escales adequades. 
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Comptadors: 
El comptador d'energia activa pel plafó d'enllumenat serà del tipus de quatre (4) fils, per tres-
cents vuitanta volts (380 v), connexió exterior i amb transformador d'intensitat, si calgués. 
 
Fusibles: 
Seran de tipus protegit per evitar projeccions de formació de flama, i no podran sofrir 
deterioraments més que en les peces fusibles pròpiament dites, o en la part destinada a apagar 
l'arc. 
 
Interruptors: 
Seran de coure o llautó, de valor doble, al menys, a la intensitat del circuit elèctric real.  No 
podran tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tripolars, de 
connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 
 
Pals a terra: 
Tots els centres de distribució portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques. 
 
La resistència de posta a terra no serà superior a vint (20) ohms col·locant-se, si la naturalesa 
ho requereix, més plaques a terra. 
 
Les plaques a terra seran, segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Armaris metàl·lics: 
Els armaris seran de xapa d'acer galvanitzat, de 3 mm. de gruix, com a mínim, d'una sola peça 
de xapa plegada i soldada elèctricament a base de fil continu en aportació sota atmosfera 
inerta. 
 
Una junta d'estanquitat tindrà cura del perfecte tancament de portes. 
 
Serà totalment estanc i del tipus exterior amb un grau mínim de protecció IP 559 (UNE). 
 
Les normes de l'acabat i aspecte exterior, així com del galvanitzat, seran les mateixes que 
s'expliquen en aquest Plec de Condicions per a les columnes. 
 
Recorrent el quadre en sentit longitudinal, es disposarà un conductor de coure nu de 50 mm2, 
al qual serà connectada la carcassa de l'armari, així com totes les parts metàl·liques, com són 
portes, suports, etc. Aquest conductor anirà unit al circuit general de terres de l'enllumenat. 
 
L'armari tindrà un sostre especial per evitar la caiguda d'aigua per degoteig, i ranures per a la 
ventilació. 
 
Mesurament i abonament.- Es mesuraran i abonaran per unitats (ut) de quadre totalment 
instal·lat, inclosa obra de fàbrica, dau de formigó del basament i connexions. 
 

 
2.23. CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
 
Definició.- Caixes generals de protecció de poliester reforçat, segons esquemes UNESA. 
 
Característiques generals.- Ha d’allotjar els elements de protecció de les línies repartidores. 
El poliester ha d’anar reforçat amb fibra de vidre i ha de tenir una textura uniforme i sense 
defectes. 
Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de neutre. 
Ha de portar borns d’entrada i de sortida per a la connexió directa de les fases i del neutre. 
La caixa ha de tenir un sistema d’entrada i de sortida per als conductors i ha de portar un mínim 
de quatre orificis per a fixar-lo. 
El tancament de la caixa s’ha de fer mitjançant un cargol triangular i ha de ser precintable. 
 
Grau de protecció (UNE 30-324): 
 
 - Instal·lacions interiors > = IP-417 
 - Instal·lacions exteriors > = IP-437 
 
Rigidesa dielèctrica > = 375 kV 
Classe tèrmica (UNE 21-305) A 
L’esquema d’instal·lació ha de seguir les normes UNESA. 
Resistència a la flama (UNE 53-315) Autoextingible 
 
Normativa de compliment obligatori.- Complirà el disposat al “Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión”. 
 
Subministrament.- En caixes. 
 
La C.G.P. ha de portar una placa on s’indiqui de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 
 
  -  Nom del fabricant o marca comercial 
  -  Tipus 
  -  Tensió nominal d’alimentació 
  -  Intensitat nominal 
  -  Anagrama UNESA 
  -  Grau de protecció 
 
Emmagatzematge.- En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
Mesurament i abonament.- Es mesurarà i s’abonarà per unitats subministrades a l’obra i 
col·locades totalment acabades. 
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2.24 CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT 
 
Definició.- Caixes de doble aïllament per a protecció de comptadors, de mecanismes per a 
centralitzacions o de quadres de comandament. 
 
Característiques.- Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
Ha d’estar constituïda per un cos i una tapa transparent. La tapa ha de ser de policarbonat 
incolor i resistent als raigs ultraviolats. Entre la tapa i el cos hi ha d’haver un junt d’estanquitat i 
l’envoltant ha de ser totalment aïllant. 
Ha de ser de construcció modular i ha de tenir un sistema d’entrada i sortida de conductors. 
Ha de portar orificis per a la seva fixació així com per al tancament de la tapa. El tancament s’ha 
de fer per mitjà de visos i femelles inseribles i precintables, que han de ser quatre, com a mínim. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
 - Cos > = IP-557 
 - Tapa > = IP-559 
Classe de material aïllant  (UNE 21-305) :  A 
Resistència a la flama (UNE 21-315) Autoextingible 
 
Normativa de compliment obligatori.- Complirà el disposat al “Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión”. 
 
Subministrament.- En caixes i s’emmagatzemarà en llocs protegits contra els impactes, la pluja, 
les humitats i dels raigs del sol. 
 
Mesurament i abonament.- Es mesurarà i abonarà per unitats subministrades a l’obra i 
col·locades. 
 
 
2.25. CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ 
 
Definició.- Caixes per a quadres de distribució amb o sense porta. 
S’han de considerar els materials següents: 
  - Plàstic 
  - Metàl·lic 
  - Plàstic i metàl·lic 
 
S’han considerat els tipus de col·locació següents: 
  - Per a encastar 
  - Per a muntar superficialment 
 
Característiques.- La caixa ha d’estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes 
fixats al cos i una tapa, amb porta o sense. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 

El cos ha de portar regleta de borns per a connectar neutres o terres i ha d’oferir la possibilitat de 
connectar-hi altres cables. 
En qualsevol cas compliran el disposat al “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”. 
 
Plàstics 
El cos ha d’ésser de plàstic i ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis per a 
la seva fixació. 
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d’obertures per a fer 
accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha 
d’anar fixada al cos. 
La porta ha de ser del mateix material que la resta i ha de tancar per pressió. 

 
Metàl·lic 
La tapa ha de ser de xapa d’acer protegit amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment i 
ha de portar fileres d’obertures per a fer accessibles els mecanismes de maniobra amb una 
tapeta extraible per filera. 
Ha de portar un sistema de fixació amb el cos. 
El cos ha de ser de xapa d’acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment. 
Gruix de la xapa d’acer   > = 1 mm 
 
Plàstic-metàl·lic amb porta 
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d’obertures per a fer 
accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha 
d’anar fixada al cos. 
 
 En funció del tipus de fixació cal distingir: 
 
Per encastar 
Ha de portar obertures per al pas de tubs. 
La porta i el bastiment han de ser de xapa d’acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment 
i exteriorment i ha de tancar a pressió. 
 
Amplària del perfil 3 5 mm 
Distància entre el perfil i la tapa (DIN 43880) 45 mm 
Grau de protecció amb tapa i porta (UNE 20-324)  > = IP - 425 
Grau de protecció amb tapa (UNE 20-324)  > = IP - 405 
 
Per a muntar superficialment 
Ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. 
 
Amb porta 
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d’obertures per a fer 
accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha 
d’anar fixada al cos. 
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La porta ha de ser de xapa d’acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment 
i ha de tancar per pressió. 
 
Normativa de compliment obligatori.- Complirà el disposat al “Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión”. 
 
Subministrament.- En caixes i s’emmagatzemarà en llocs protegits contra els impactes, la pluja, 
les humitats i dels raigs del sol. 
 
Mesurament i abonament.- Es mesurarà i abonarà per unitats subministrades a l’obra i 
col·locades. 
 
 
2.26 CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 
Definició.- Caixes de derivació. 
 
S’han considerat els materials següents: 
 - Plàstic 
 - Fosa d’alumini 
 - Planxa d’acer 
 - Plastificat 
 
S’han considerat els graus de protecció següent: 
 - Normal 
 - Estanca 
 - Antihumitat 
 - Antideflagrant 
 
Característiques.- La caixa ha d’estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte 
uniforme i sense defectes. 
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d’ancoratge. 
Quan és per a muntar superficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació. 
Complirà el disposat al “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”. 
Grau de protecció (UNE 20-324).  
 
 

TIPUS 
 
MATERIAL NORMAL ESTANCA ANTIHUMITAT    
ANTIDEFLAGRANT 
 
Plàstic >= IP-405 >= IP-535 >= IP-545 - 
Plastificada >= IP-517 >= IP-537 >= IP-547 - 
Planxa d’acer >= IP-517 >= IP-537 >= IP-547 >= IP-557 

Fosa d’alumini >= IP-517 >= IP-537 >= IP-547 >= IP-557 
 
 
Grau de protecció antideflagrant: 
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs. 

 Temperatura d’autoinflamació (T)  300 <=T <= 450O C 
 Grup d’explosió (UNE 20-320)  IIB 

 
Grau de protecció normal, estanca o antihumitat: 

 El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs. 
 
Grau de protecció antihumitat: 

 Entre la tapa i el cos hi ha d’haver un junt d’estanquitat. 
 
Segons el tipus de materials cal distingir: 
 

Plastificada 

El cos i la tapa han de ser d’acer embotit plastificat. 
El cos i la tapa han d’estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de 
material anticorrosiu. 
 

Plàstic 

La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos. 
Resistència a la flama (UNE 53-315):  Autoextingible 
 

Planxa 

El cos i la tapa han d’estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de 
material anticorrosiu. 
 

Fosa d’alumini 

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de 
material anticorrosiu. 
 
Normativa de compliment obligatori.- Complirà el disposat al “Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión”. 
 
Subministrament.- En caixes i s’emmagatzemarà en llocs protegits contra els impactes, la pluja, 
les humitats i dels raigs del sol. 
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Mesurament i abonament.- Es mesurarà i abonarà per unitats subministrades a l’obra i 
col·locades. 
 
 
2.27  ARMARIS METÀL·LICS 
 
Definició.-Armaris metàl·lics per a servei interior o exterior, amb porta. 
S’han considerat els tipus de serveis següents: 
 - Interior 
 - Exterior 
 
Característiques generals.- Ha d’estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues 
portes. 
El cos ha de ser de xapa d’acer plegada i soldada, protegida amb pintura anticorrosiva. Ha de 
portar tapetes amb junta d’estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb pany per dos punts. Les frontisses de la 
porta han de ser interior i l’obertura ha de ser superior a 120 º. 
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra. 
Gruix de la xapa d’acer > = 1 mm 
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat i transparent. 
 
Complirà el disposat al “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”. 
 
Interior 
La porta ha de tenir un junt d’estanquitat que ha de garantir el grau de protecció.  
Grau de protecció per a interior (UNE 20-324) > = IP -427 
 
 
Exterior 
La unió entre la porta i el cos s’ha de fer mitjançant perfils adequats i amb junts d’estanquitat que 
garanteixin el grau de protecció. 
Grau de protecció per a exterior (UNE 20-324) > = IP - 557 
  
Subministrament.- En caixes i s’emmagatzemarà en llocs protegits contra els impactes, la pluja, 
les humitats i dels raigs del sol. 
 
Mesurament i abonament.- Es mesurarà i abonarà per unitats subministrades a l’obra i 
col·locades. 
 
Complirà el disposat al “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”. 
 
 
 
 

2.28. TUBS RÍGIDS DE PVC 
 
Definició.- Tub rígid de PVC de fins a 140 mm de diàmetre nominal, estanc i no propagador de la 
flama. Es consideren els tubs de les resistències següents: 
 - Grau de resistència al xoc 5 
 - Grau de resistència al xoc 7 

 
Característiques.- S’ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI,BT, 019-
2). 
Ha de suportar bé els ambients corrosius i els contactes amb greixos i olis. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’interior del tub i s’ha d’expressar en mil·límetres. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
 - Grau de resistència al xoc 5: IP - 665 
 - Grau de resistència al xoc 7: IP - 667 
Estabilitat a 60º C: > 1 h 
Resistència a la flama (UNE 53-315): Autoextingible 
 
Complirà el disposat al “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”. 
 
Subministrament.- En feixos de tubs de llargària > = 3 m i s’emmagatzemarà en llocs protegits 
dels impactes i dels raigs solars. Han de situar-se en posició horitzontal. L’alçària 
d’emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m. 
 
Subministrament.- En caixes i s’emmagatzemarà en llocs protegits contra els impactes, la pluja, 
les humitats i dels raigs del sol. 
 
Mesurament i abonament.- Es mesurarà i abonarà per unitats subministrades a l’obra i 
col·locades. 
 
Complirà el disposat al “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”. 
 
 
2.29. INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 
Definició.- Interruptor magnetotèrmic unipolar, unipolar més neutre, bipolar,  tripolar o tripolar 
més neutre. 
S’han considerat els tipus següents: 
 - Per a control de potència (ICP) 
 - Per a protecció de línies elèctriques d’alimentació a receptors (PIA) 
 
Característiques.- Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha de portar borns per a l’entrada i la sortida de cada fase o neutre. Ha de ser de construcció 
modular. 
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Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus “Desconnexió lliure” enfront de 
les sobrecàrregues o dels curts circuits. En produir-se aquest, s’han de desconnectar 
simultàniament totes les fases i el neutre si en té (tall omnipolar simultani). 
Ha de dur un sistema de fixació per pressió. 
Excepte els borns, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 
Tensió nominal: 220/380 V 
Freqüència: 50 Hz 
 
Complirà el disposat al “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”. 
 
UNE_EN 60947-2 94 “Aparamenta de baja tensión. Parte 2: interruptores automáticos.” 
 
UNE_EN 60947-3 94 “Aparamenta de baja tensión. Parte 3: interruptores seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.” 
 
PIA: 
UNE_EN 60898 1992 “Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para 
la protección contra sobreintensidades”. 
 
ICP: 
UNE 20-317-88 “Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a  
63 A”. 
 
a) PIA: 
Característica de desconnexió instantània (UNE_EN 60898): B 
Resistència mecànica: Ha de complir la UNE_EN 60898. 
Poder de curt circuit 
  
 I nominal (A) I curt circuit (KA) 
 In < = 20            > = 1,5 
 20 < = In < = 100            > = 3 
 
Capacitat dels borns: 
 I nominal (A) Secció < (mm2) 
                            In < = 13 1 - 2,5 
 13 < In < = 16 1 - 4 
 16 < In < = 25 1,5 - 6 
 25 < In < = 32 2,5 - 10 
 32 < In < = 50 4 - 16 
 50 < In < = 80 10 - 25 
 
b) ICP: 
Característica de desconnexió, segons UNE 20-317 
Resistència mecànica: Ha de complir la UNE 20-317 
Poder de curt circuit > = 4500 A 

 
Capacitat dels borns: 
  I nominal (A) Secció < (mm2) 
        In < = 40 4 - 10 
 40 < In < = 50 6 - 16 
         63 10 - 25 
 
Subministrament.- En caixes i s’emmagatzemarà en llocs protegits contra els impactes, la pluja, 
les humitats i dels raigs del sol. 
 
a) PIA: 
 
L’interruptor magnetotèrmic ha de portar una placa on, de forma indeleble i ben visible, s’indiquin 
les dades següents, referenciades d’acord amb la norma UNE_EN 60898: 
 
 - Identificació del fabricant o marca comercial 
 - Referència del tipus de fabricant 
 - Número de mida 
 - Tensió nominal i naturalesa del corrent 
 - Intensitat nominal 
 - Tipus de desconnexió instantània 
 - Poder de curt circuit 
b) IPC: 
 
L’interruptor magnetotèrmic ha de portar una placa on, de forma indeleble i ben visible, s’indiquin 
les dades següents, referenciades d’acord amb la norma UNE 20-317: 
 
 - Denominació ICP-M 
 - Intensitat nominal en ampers 
 - Tensió nominal en volts 
 - Símbol de corrent alterna 
 - Poder de curt circuit nominal en ampers 
 - Nom del fabricant o marca de la fàbrica 
 - Referència reglamentaria justificativa de l’aprovació del tipus  d’aparell 
 - Número d’ordre del fabricant del ICP 
 
Subministrament.- En caixes i s’emmagatzemarà en llocs protegits contra els impactes, la pluja, 
les humitats i dels raigs del sol. 
 
Mesurament i abonament.- Es mesurarà i abonarà per unitats subministrades a l’obra i 
col·locades. 
 
Complirà el disposat al “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”. 
 
 



 
FORGAS ARQUITECTES / CEDIPSA SL / AB Paisatgistes                        PLEC DE CONDICIONS 

Projecte executiu de les obres d’urbanització de l’entorn de l’Avinguda d’Espanya (Parets del vallès) 

 32

 
2.30. INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
Definició.- Interruptor diferencial de fins a 125 Al d'intensitat nominal o relè diferencial auxiliar, 
bipolar o tetrapolar i de sensibilitat 30 o 300 mA. 
 
Característiques.- Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L’envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per a l’entrada i la sortida de les fases i el neutre. Ha de ser de construcció 
modular. 
Ha de portar un dispositiu de connexió automàtica del tipus omnipolar i “Lliure mecanisme” en 
front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació. 
Ha de dur un sistema de fixació per pressió. 
Excepte els borns, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 
 
Freqüència: 50 Hz 
Grau de protecció de l’envoltant (UNE 20-324):  > = IP - 30 X 
Temps de resposta a la intensitat de defecte nominal:  < = 0,2 s 
Nombre de maniobres:  > = 20000 
Dimensions:  DIN 43880 
 
Tensió nominal: 
 
 - Bipolar: 125 / 220 V 
 - Tetrapolar: 220 / 380 V 
 
Capacitat de ruptura: 
  I nominal (A)         I ruptura (kA) 
 25 > = 1,5 
 40 > = 1,5 
 63 > = 2 
 100 > = 3,5 
 125 > = 2 
 
 
Capacitat dels borns: 
 N.m. pols I. nominal (A) Secció < (mm) 
 II 25 < = 6 
 IV 25 
 IV 40 
 IV 63 < = 25 
 IV 100 
 II o IV 125 < = 50 
 
Complirà el disposat al “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”. 

 
UNE_EN 60947-3 94 “Aparamenta de baja tensión. Parte 3: interruptores seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.” 
 
Subministrament.- En caixes. 
 
L’interruptor diferencial ha de portar una placa on s’indiqui de forma indeleble i ben visible les 
dades següents: 
 
 - Nom del fabricant o marca comercial 
 - Tipus 
 - Tensió d’alimentació i naturalesa del corrent 
 - Intensitat  
 - Intensitat de defecte nominal (sensibilitat) 
 
S’emmagatzemarà en llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
Mesurament i abonament.- Es mesurarà i abonarà per unitats subministrades a l’obra i 
col·locades. 
 
Complirà el disposat al “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”. 
 
 
2.31. CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES 
 
Definició.- Caixes seccionadores fusibles amb fusibles cilíndrics o de tipus ganiveta. 
 
Característiques.- Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les peces de contacte metàl.liques han d’estar protegides de la corrosió. 
La caixa ha d’anar articulada en l’eix inferior de la base, de forma que es pugui obrir i tancar amb 
facilitat i actuar com a seccionador del corrent. 
Ha de poder incorporar indicador de fusió. 
No han de ser accessibles les parts que hagin d’estar en tensió. 
 
Complirà el disposat al “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”. 
 
* UNE 21-103-91 (1) 2R “Fusibles baja tensión. Reglas generales”. 
UNE_EN 60947-3 94 “Aparamenta de baja tensión. Parte 3: interruptores seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.” 
 
Resistència a la calor Ha de complir 
Resistència mecànica Ha de complir 
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Quan el fusible és de ganiveta, la base ha de dur unes pinces metàl.liques que subjectin el 
fusible per pressió i que garanteixin el contacte d’aquest amb els conductors.  
 
Quan el fusible és cilíndric, la base ha de ser de material aïllant i incombustible, ha de portar els 
borns per a la seva connexió a la xarxa i els forats previstos per a la seva fixació. 
 
Subministrament.- En caixes. 
 
La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
 
 - Referència del tipus de fabricant  
 - Tensió nominal 
 - Intensitat nominal  
 
Mesurament i abonament.- Es mesurarà i abonarà per unitats subministrades a l’obra i 
col·locades. 
 
 
2.32. INTERRUPTORS MANUALS 
 
Definició.- Interruptor manual de 15 a 20 A, tripolar més neutre i amb indicador lluminós o de 
comandament. 
 
Característiques.- L’interruptor de superfície ha d’estar format per una caixa estanca de plàstic 
o d’alumini dins la qual hi han d’haver els borns de connexió i el mecanisme de tall omnipolar 
simultani. L’element d’accionament ha de sobresortir de la tapa. Al fons de la caixa hi han 
d’haver forats per a la fixació. 
 
El comandament ha de ser manual- 
Tots els elements amb tensió han d’estar suportats per peces aïllants. 
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
El poder de ruptura ha de ser l’indicat a l’UNE 20-353. 
Amb  indicador lluminós a l’exterior de la caixa ha d’haver-hi una làmpada pilot de color vermell 
per a indicar la posició tancada o oberta dels circuits. 
 
Aïllament: Ha de complir UNE 20-353 
Resistència mecànica: Ha de complir UNE 20-353  
Resistència al foc: Ha de complir UNE 20-353 
 
Subministrament.- En caixes. 
 
Ha de portar indicades de forma indeleble les dades següents: 
 
- Nom del fabricant  
- Tensió d’alimentació 

- Intensitat nominal  
 
Subministrament.- En caixes i s’emmagatzemarà en llocs protegits contra els impactes, la pluja, 
les humitats i dels raigs del sol. 
 
Mesurament i abonament.- Es mesurarà i abonarà per unitats subministrades a l’obra i 
col·locades. 
 
Complirà el disposat al “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”. 
 
* UNE 20-353-89 “Interruptores y conmutadores manuales para aparatos de uso doméstico y 
análogos”. 
UNE_EN 60947-3 94 “Aparamenta de baja tensión. Parte 3: interruptores seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.” 
 
 
2.33. CONTACTORS 
 
Definició.- Contactor tripolar per a funcionar a 380 V corrent altern, 50 HZ. 
S’han considerat els tipus següents: 
- Contactor de categoria AC1 per a càrregues resistives 

- Contactor de categoria AC3 per a motors III (rotor en tallacircuits, arrancada, desconnexió o 
motor llançat) 
 
Característiques.- Ha d’estar format per: un suport, cambra d’extinció, contactes principals i 
auxiliars, un circuit magnètic de comandament i una envolvent. 
Ha de portar associat un dispositiu de protecció tallacircuits format per fusibles o interruptors 
automàtics. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L’envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per l’entrada i la sortida de cada fase i del neutre, si cal, així com per a 
l’alimentació a la bobina i contactes auxiliars. 
No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió, excepte els borns. 
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de 
portar el símbol “Terra”. 
El tancament dels contactes ha d’estar assegurat per a totes les tensions d’alimentació del 
comandament compreses entre el 85% i el 110%. 
 
Tensió nominal circuit principal 380 V 
Freqüència 50 Hz 
Número de pols circuit principal 3 
Condicions de funcionament: 
 - Temperatura de l’ambient - 5º C - 40º C 
 - Altitud < = 2000 m 
 - Grau de protecció de l’envolvent: Ha de complir UNE 20-324)  
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 - Aïllament: Ha de complir UNE 21-305 
 
Quan és de categoria AC3, ha de suportar fins a 8 vegades la seva intensitat màxima d’ús. 
 
Subministrament.- En caixes. 
 
El comptador ha de portar una placa on s’indiqui de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 
 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus o número de sèrie 
- Tensió d’ús 
- Categoria d’ús i intensitats o potència assignada per a les tensions d’ús 
- Freqüència 

- Tipus de corrent, tensió i freqüència d’alimentació al comandament, en cas que siguin diferents 
a les de les bobines. 
 
S’emmagatzemarà en llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
Mesurament i abonament.- Es mesurarà i abonarà per unitats subministrades a l’obra i 
col·locades. 
 
Complirà el disposat al “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”. 
 
UNE 20-109-89 (1) “Aparamenta de mando de baja tensión. Contadores”. 
UNE_EN 60947-3 94 “Aparamenta de baja tensión. Parte 3: interruptores seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.” 
 
 
2.34. COMPTADORS 
 
Definició.- Aparells comptadors d’energia elèctrica. 
S’han de considerar els tipus següents: 
- Comptadors d’energia activa 
- Comptadors d’energia reactiva 
 
Característiques.- Comptador d’inducció per a corrent altern format per: 
- Sòcol-caixa de borns 
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible 
- Tapaborns de material aïllant premsat 
- Sistema de mesurament format per bobina de tensió, d’intensitat i disc rotor. 
Ha d’anar situat a l’interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic. 
- Bastidor de planxa d’acer per a fixar-lo al suport, situat a l’exterior 
 

Han d’estar dissenyats i fabricats de manera que no presentin perill a les persones per 
temperatura excessiva o descàrrega elèctrica. 
No han de propagar foc. 
Han d’anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua. 
Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar pertorbacions 
radioelèctriques. 
Els tres primers elements s’han de poder precintar. 
Tensions de referència 120 - 230 - 277 - 400 - 480 V 
Intensitats de base 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 40 - 50 A 
Freqüència  50 Hz 
Aïllament: Ha de complir DIN 43857 Classe II doble aïllament 
Grau de protecció: Ha de complir UNE 20-324 IP - 53X 
Dimensions principals: Ha de complir DIN 43857 
COMPTADOR D’ENERGIA ACTIVA 
Precisió (UNE 21-310) classe 1 ó 2 
 
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a KW/h per a simple, doble o triple tarifa. 
 
COMPTADOR D’ENERGIA REACTIVA 
Precisió (UNE 21-310) classe 3 
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a KW/h per a tarifa simple. 
 
Subministrament.- En caixes. 
Ha de portar una placa exterior on s’indiquin les característiques següents: 
 
-  Marca i lloc de fabricació 
-  Designació del tipus d’aparell 
-  Nombre de fases i conductors del circuit al qual es pot connectar 
-  Senyalització amb números romans de cada integrador i del que està en 

servei 
-  Indicació de la data del BOE en què es va publicar l’aprovació del tipus de 

comptador. 
 
Ha de portar una placa interior on s’indiquin les característiques següents: 
 
-  Constant del comptador 
- Tensió de referència 
- Número de la sèrie i any de fabricació 
- Temps de referència 
- Classe de precisió 
- Intensitat nominal 
- Freqüència nominal en Hz 
 
Emmagatzematge.- En llocs protegits de la intempèrie i d’impactes. 
Unitat i criteris d’amidament 
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Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 
Normativa de compliment obligatori 
“Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”. 
 
UNE 20-324-89 2R “Clasificación de los grados de protección proporcionados por las 
envolventes”. 
UNE 21-310-90 (2) 2R “Contadores de inducción de energía elèctrica activa para corriente 
alterna de classes 0,5, 1 y 2” 
 
UNE 53-315-86 (1) 1R “Plásticos. Métodos de ensayo para determinar la inflamabilidad de los 
materiales aislantes eléctricos sólidos al exponerlos a una fuente de encendido” 
UNE_EN 61036 94 “Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2)” 
 
REACTIVA 
UNE 21-310-90 (3) “Contadores de inducción de energía reactiva (varhorímetros)” 
 
 
ALTRES 
 
2.35. SENYALITZACIÓ  
 
S'executarà d'acord amb les especificacions del P.G.-3. El mesurament i abonament de totes 
les obres de senyalització es realitzarà d'acord amb els preus definits al quadre de preus núm. 
1. Els preus esmentats inclouran tots els materials i operacions necessàries per deixar 
totalment acabades les unitats corresponents dels plafons i de les senyals, el preu inclourà els 
fonaments, els pals metàl·lics i la seva col·locació. 
 
 
2.36. XARXES DE GAS 

Condicions generals d’execució 

Sempre que es construeixi una xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà de forma 
obligatòria amb tot el que s’especifica al Reglament tècnic de distribució i utilització de 
combustibles gaseosos i a les ITC-MIG segons RD 919/2006 de 28 de juliol de 2006 
(Instruccions Tècniques Complementàries del Ministerio de Industria relatives a la xarxa de gas). 
Aquesta normativa afectarà a les instal·lacions de GN i a les de GLP (butà i propà). També es 
compliran en tot moment les normes pròpies de la companyia concessionària que haurà de rebre 
l’obra i fer-se càrrec del servei. Normalment, serà la mateixa companyia, o qualsevol empresa 
homologada per la companyia, la que executarà l’obra mecànica (implantació de les canonades) 
mentre que l’empresa adjudicatària executarà les obres civils d’excavació i rebliment de rases, i 
la protecció de les canonades. 

L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat 1.2.1.9 
relatiu a rebliment de rases. 

L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat 1.2.1.9 
relatiu a rebliment de rases. 

Profunditat de soterrament 

Profunditats mínimes segons reglament: 

Lloc d’instal·lació Tipus de distribució 

Vorera Calçada 

AP 

MP + BP 

0.60 

0.50 

0.80 

0.60 

Distàncies mínimes a altres serveis: 

Tipus de distribució Encreuaments Paral·lelismes 

AP 

MP + BP 

0.20 

0.10 

0.40 

0.20 

Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, s’hauran de col·locar entre la canonada 
de gas i el servei més proper, proteccions mecàniques de diferents. 

Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, s’hauran de col·locar entre la canonada 
de gas i el servei més proper, proteccions mecàniques de diferents. 

Mesurament i abonament de les obres 

Sempre que el pressupost no especifiqui una altra cosa, la xarxa de gas canalitzat es mesurarà i 
abonarà per metres lineals de canalització, que inclourà l’excavació, el rebliment, la sorra, làmina 
de senyalització, tubs de protecció, el transport i la col·locació de tots els elements i materials 
que, d’acord amb els convenis, han de subministrar les companyies. 

S’entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar 
les obres amb la qualitat definida. 

L’obra civil dels armaris i cambres de conversió d’alta a baixa pressió i d’alta a mitjana pressió, 
es mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada 

 

Barcelona, juliol del 2014 
 
 
 
 

 
Jordi Sorkau Casanova    Joan Forgas Coll 
Enginyer de Camins, C. i P.    Arquitecte 
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PROJECTE EXECUTIU  DE LES OBRES D´URBANITZACIÓ DE L´ENTORN DE L´AVINGUDA D´ESPANYA
DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 29/07/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 01  PAU CASALS _BUTJOSA
Capítol 01  ENDERROCS_

1 F21R0010 U Talat d'arbre, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.tot inclòs completament
acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F2190700 M Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m U
2 2,000 14,000 28,000 C#*D#*E#*F#
3 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 6,000 5,000 30,000 C#*D#*E#*F#
5 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 21,000 1,000 21,000 C#*D#*E#*F#
7 23,000 1,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

3 F2190040 M Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau de formigó
amb mitjans mecànics o manuals. tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes
.inclou separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, càrrega del material d'enderroc, transport
i deposició controlada a centre de reciclatge o transferència, a qualsevol distància, de residus procedents de
construcció o demolició. inclou cànon d'abocador, taxes i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu.tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorada amb rigola T
2 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#
3 92,000 92,000 C#*D#*E#*F#
4 94,000 94,000 C#*D#*E#*F#
5 98,000 98,000 C#*D#*E#*F#
6 111,000 111,000 C#*D#*E#*F#
7 88,000 88,000 C#*D#*E#*F#
8 91,000 91,000 C#*D#*E#*F#
9 101,000 101,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 790,000

4 F2190400 M2 Enderrocament de paviments de peces, col·locat sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans
mecànics o manuals. tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemesd'enderroc.
inclou separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, càrrega del material d'enderroc, transport
i deposició controlada a centre de reciclatge o transferència a qualsevol distància , de residus procedents de
construcció o demolició. inclou cànon d'abocador, taxes i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu.tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 voreres 1.361,000 1.361,000 C#*D#*E#*F#

Euro

PROJECTE EXECUTIU  DE LES OBRES D´URBANITZACIÓ DE L´ENTORN DE L´AVINGUDA D´ESPANYA
DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 29/07/14 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 1.361,000

5 F2190710 M2 Fresat de paviment asfàltic amb mitjans mecànics fins a 5 cm , tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.tot inclòs completament
acabat. nclou separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, càrrega del material d'enderroc,
transport i deposició controlada a centre de reciclatge o transferència,a qualsevol distància, de residus
procedents de construcció o demolició. inclou cànon d'abocador, taxes i tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu.tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#
3 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
4 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
5 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
6 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
7 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

6 F219S500 M2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals.Inclou enderrocament
de base i subbase de qualsevol material incloent gravaciemnt o formigó. Inclou tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes. inclou separació en obra, manteniment i senyalització del
contenidor, càrrega del material d'enderroc, transport i deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència,a qualsevol distància, de residus procedents de construcció o demolició. inclou cànon d'abocador,
taxes i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu.tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calçada T m2
2 2.034,000 2.034,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.034,000

7 PA000EF1 Pa Partida alçada de abonament integre per a la retirada d'elements i de mobiliari urbà existent a retirar en l'àmbit
de projecte. inclou retirada de pilones, bancs, papereres, baranes, reixes , punts de llum a substituir , escocells ,
etc... inclou desconnexió i tots els treballs necessària a realitzar previs a la retirada de punts de llum. inclou
càrrega i transport del elements retirats a abocador autoritzat. inclou cànon d'abocador i taxes corresponents.
tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PASE0010 PA Partida alçada a justificar per a enderrocament i retirda d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes,
pericons, marcs i tapes, etc. de qualsevol tipus de material amb mitjans mecànics o manuals. càrrega,
condicionament de la zona afectada segons criteri de la direcció facultativa, tria i acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc i transport a abocador autoritzat
(incl+os cànom, manteniment i taxes).tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 F21D0010 U Enderrocament d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes, etc. de qualsevol tipus de material amb
mitjans mecànics o manuals. càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la direcció
facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material
d'enderroc i transport a abocador autoritzat (incl+os cànom, manteniment i taxes).tot inclòs completament
acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 emb 3,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 reixa 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

Euro



PROJECTE EXECUTIU  DE LES OBRES D´URBANITZACIÓ DE L´ENTORN DE L´AVINGUDA D´ESPANYA
DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 29/07/14 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 F21DU001 M Enderroc d'interceptor, de 50 cm d'amplària i 90 cm de fondària, com a màxim, a ma i amb martell picador i
càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F2160020 M3 Enderrocament de murs, tanques d'obra, xemeneies, marges escales, etc. de qualsevol material amb mitjans
mecànics o manuals. càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la direcció facultativa.tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al
seu transport.tot inclòs completament acabat. Inclou separació en obra, manteniment i senyalització del
contenidor, càrrega del material d'enderroc, transport i deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència,a qualsevol distància, de residus procedents de construcció o demolició. inclou cànon d'abocador,
taxes i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu.tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long ampl h
2 5,000 0,200 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 32,000 0,200 1,000 6,400 C#*D#*E#*F#
4 53,000 0,200 1,000 10,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 01  PAU CASALS _BUTJOSA
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES_

1 F221S210 M3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics , càrrega del material i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. tot inclòs completament acabat. inclou cànon,
taxes i manteniment d'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 56- 6 minim aglomerat T m2 gr
2 peça 3.262,000 0,500 1.631,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.631,000

2 G2266221 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 F2270100 M2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 3.262,000 3.262,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.262,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 01  PAU CASALS _BUTJOSA
Capítol 03  PAVIMENTS_

Euro

PROJECTE EXECUTIU  DE LES OBRES D´URBANITZACIÓ DE L´ENTORN DE L´AVINGUDA D´ESPANYA
DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 29/07/14 Pàg.: 4

1 F9E10020 M2 Rajol hidràulic 20x20x4 cm per a voreres, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment. model a
determinar per la direcció d'obra. inclou subministrament i col·locació. tot inclòs completament acabat, segons
plànols de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 u
2 reposicio voreres existents 13,500 4,000 54,000 C#*D#*E#*F#
3 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#
4 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#
5 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#
6 11,000 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#
7 11,300 11,300 C#*D#*E#*F#
8 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
9 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#

10 p 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
11 11,700 11,700 C#*D#*E#*F#
12 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 198,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G13)
15 T
16 nou 35,500 35,500 C#*D#*E#*F#
17 53,000 53,000 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal S 88,500 SUMSUBTOTAL(

G15:G17)
20 T long ampl u
21 inv 13,000 0,400 2,000 10,400 C#*D#*E#*F#
22 12,500 0,400 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
23 9,500 0,400 2,000 7,600 C#*D#*E#*F#
24 9,000 0,400 2,000 7,200 C#*D#*E#*F#
25 3,000 0,400 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#
26 2,000 0,400 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#
27 Subtotal S 39,200 SUMSUBTOTAL(

G19:G26)

TOTAL AMIDAMENT 325,700

2 F9F5U009 M2 Paviment de peces prefabricades de formigo , tipus llosa vulcano, terana six de breinco o similar de diferents
mides , col·locades segons plànol detall) de 8 cm de gruix i color arena, marfil , a definir per la direcció
facultativa, colocat sobre solera de morter de 3 cm de gruix, inclòs el morter i totes les feines necessaries per a
la seva col.locació, inclos part proporcional de talls.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 3.262,000 3.262,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.262,000

3 F9365G21 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 mecànic, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2

Euro



PROJECTE EXECUTIU  DE LES OBRES D´URBANITZACIÓ DE L´ENTORN DE L´AVINGUDA D´ESPANYA
DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 29/07/14 Pàg.: 5

2 Sota peça 3.262,000 0,200 652,400 C#*D#*E#*F#
3 Sota panot 325,700 0,120 39,084 C#*D#*E#*F#
4 Asfalt nou 35,000 0,200 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 698,484

4 F9310010 M3 Base granular de tot-u artificial compactada. inclou subministrament, estesa, refí i compactació al 100% pm.
inclou la compactació de la capa inferior sobre la que s'assenta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 Sota peça 3.262,000 0,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Sota panot 325,700 0,100 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Asfalt nou 35,000 0,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 F931S010 M3 Subbase de grava- balast (grandària màxima de 60 a 80 mm), amb estesa i piconatge del material. inclou la
compactació de la capa inferior sobre la que s'assenta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 Sota peça 3.262,000 0,250 815,500 C#*D#*E#*F#
3 Sota panot 325,700 0,250 81,425 C#*D#*E#*F#
4 Asfalt nou 35,000 0,250 8,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 905,675

6 F96ASGEL m2 Pas elevat de vianants per a control de la velocitat dels vehicles, executat amb formigó HM-20, inclosa pintura i
pintat segons plànols. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la seva correcta execució. Totalment
acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long ampl u
2 g1 3,000 1,200 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#
3 5,600 1,200 6,000 40,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,920

7 F965S400 M Vorada prefabricada de formigó , de 100x40x15 cm amb base de formigó hm-20, inclou subministrament,
col·locació i  p.p. de peces especials, segons plànols de detall. tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long u
2 encintat 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

8 F96AS020 M Vorada metàl·lica d'acer galvanitzat de 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, amb potes d'ancoratge cada 50 cm,
amb base de formigó hm-20, inclou subministrament, col·locació i i p.p. de peces especials, segons plànols. tot
inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long u doble
2 inv 13,000 2,000 2,000 52,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 29/07/14 Pàg.: 6

3 12,500 2,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#
4 9,500 2,000 2,000 38,000 C#*D#*E#*F#
5 9,000 2,000 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#
6 3,000 2,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
7 2,000 2,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 196,000

9 F9650310 M Vorada prefabricada de formigó T3, de 100x14/17x28 cm amb base de formigó hm-20, inclou subministrament,
col·locació i  p.p. de peces especials, segons plànols de detall. tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long u
2 carrers 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
3 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 26,500 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)
5 7,000 4,000 28,000 C#*D#*E#*F#
6 perp 7,500 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#
7 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
8 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
9 6,500 2,000 13,000 C#*D#*E#*F#

10 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,500

10 G974U020 M Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, inclosa excavació, base de
formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long
2 previsio rep 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

11 G9J1U020 M2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ecr-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer T m2
2 zones fressat 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#
3 nou 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 295,000

12 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 guals de formigó 315,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 asfalt nou 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 35,000

13 F9H10010 t Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granític, inclou subministrament, col·locació, regs de
betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T M2 gr t/m3
2 MB nou 35,000 0,070 2,400 5,880 C#*D#*E#*F#
3 fressat 260,000 0,070 2,400 43,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,560

14 F9H10020 T Aglomerat asfàltic rodadura ac 16 surf b50/70 d/s granític, inclou subministrament, col·locació, estesa i
compactació. tot inclòs completament acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 gr t/m3
2 zones fressat 260,000 0,050 2,400 31,200 C#*D#*E#*F#
3 zsona nova 35,000 0,050 2,400 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,400

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 u gr
2 plaça 440,000 1,000 0,200 88,000 C#*D#*E#*F#
4 escocells 1,500 41,000 0,200 12,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,300

16 F991S150 U Escocell metàl·lic rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de mides 160x120 cm de 20 cm d´alçària i 10 mm
de gruix amb potes d´ancoratge cada 0,50 m com a màxim,realitzat en taller i muntat en obra. inclou base de
formigó hm-20, segons plànols de detall. tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
3 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 41,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G5)
7 resina T
8 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOTAL(
G7:G9)

TOTAL AMIDAMENT 49,000
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17 G7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arbres T long ampl u
2 esc amb drenant 1,500 1,000 8,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

18 G229U010 M3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 u gr
2 arbres 1x1.5 1,500 8,000 0,150 1,800 C#*D#*E#*F#
3 1,500 41,000 0,150 9,225 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,025

19 F228SRES m2 Paviment drenant de graves amb resina per a escossells de 12 cm de gruix. Velestone Resin o equivalent.
Inclou resines.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unit a b
2 esc resina 8,000 1,000 1,500 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 01  PAU CASALS _BUTJOSA
Capítol 04  CLAVEGUERAM_

1 FD7Z0130 U Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada fins a 15 m de longitud. inclou tall amb disc del
paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent, excavació manual i/o
mecànica, tub de diàmetre inferior a 600 mm de diàmetre interior, rebliment, base de formigó i preposició de
paviment de vorera, i base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada. tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FDD10110 U Pou de registre prefabricat d '1,20 m de diàmetre, amb una profunditat màxima de 3 m, per a tubs de fins a 90
cm. iinclou: excavació i posterior reblert, pates, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment,
massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma en-124 classe d-400,
segons detall. tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 GD5JS010 U Pou d'embornal de 100x50 cm i d'alçària variable , amb connexió directa a col·lector o amb connexió a tub
d'escomesa, de formigó hm-20, segons detalls. Inclos l'entroncament amb el tub de clavegueram ( incloent
l'armat o peça clip corresponent). inclou bastiment i la reixa de fosa dúctil tipus tango benito o similar de classe
d-400, col.locat segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 GD7FS31Z U Connexió d'embornal a pou existent de xarxa de pluvials, amb tub de 300/350 mm de pe o pvc ( fins 15 m de
llargada) inclou tall amb disc del paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic
existent, excavació manual i/o mecànica, tub, elements de connexió, rebliment de rasa fins a 20 cm per sobre la
generatriu del tub amb formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb terres
, base de formigó i preposició de paviment de vorera, i base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada. tot inclòs
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completament acabat. Inclou càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants ( inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador).

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 FD7JS630 M Tub pead ó polipropilè de 535 mm de diàmetre interior i 630 mm de diàmetre exterior, doble paret sn 8. inclou
aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. part proporcional de peces especials. assentat
i recobert amb sorra. tot inclòs completament acabat, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F222S020 M3 Excavació de rases i pous en presència de serveis amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca), càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge. tot inclòs completament
acabat. inclou cànon, taxes i manteniment d'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long ampla m h
2 d535/630 0,000 1,800 2,500 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 GD7FSP50 M3 Rebliment amb formigó hm-20 de rasa per a tub de clavegueram fins a 15 cm per sobre la genratriu del tub.
segons plànol detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long M3/M
2 d630 0,000 0,700 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 F228S120 M3 Rebliment i compactat de rases de qualsevol fondària amb terres procedents de prèstecs interiors, amb mitjans
mecànics o manuals. tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m3 +/-
2 excavació 0,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 a deduir formigó 0,000 -1,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 a deduir tub T long m2 +/-
6 630 0,000 0,311 -1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 F228S111 m3 Rebliment i compactat de rases de qualsevol fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a
l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals,
inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau.
Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 GD5KU010 M Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, sobre canal de formigó
hm-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa d-400, segons plànols. inclou excavació
necessaria per la seva execució i la connexió amb els tubs entrants i/o sortints.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long U
2 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

11 F21D51J2 m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó vibropremsat amb solera
de 20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F21DGG02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unit h mig
2 0,000 3,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 GD7FS315 U Nova escomesa d'aigües residuals de les edificacions existents i connexió de'aquesta a la nova xarxa de
residuals. Inclou substitució del tub escomesa actual per tub de 200 mm de pvc ( fins a 6 m de llargada) .
incloent enderroc i retirada de clavegeró existent, excavació de rasa, connexions, rebliment amb material
seleccionat i en cas necessari, la demolició i retirada de paviment. Inclou nou clavegueró de d200mm, peça
especial per aconnexió d'escomesa a tub de residuals i tots els materials i feines necessàries per a un perfecte
funcionament. totalment acabada, fins i tot reforç de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió. inclou càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants ( inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador).

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 01  PAU CASALS _BUTJOSA
Capítol 05  XARXA D'AIGUA POTABLE_OBRA CIVIL_

1 PA00S0AP Pa Partida alçada a justificar per a la retirada de tram existent de xarxa d'aigua potable a renovar, tubs de qualsevol
material ( incloent fibrociment). inclou localització de la instal·lació ,excavació, anulació del tram a substituir,
retirada, càrrega i transport a abocador autoritzat de tubs, pericons, marcs, tapes, vàlvules i tots aqueslls
elements que quedin anulats per la nova instal·lació d'aigua potable . inclou cànon d'abocament i manteniment
d'abocador, taxes i certificat. tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 F222S020 M3 Excavació de rases i pous en presència de serveis amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca), càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge. tot inclòs completament
acabat. inclou cànon, taxes i manteniment d'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 segons amid aux 117,890 117,890 C#*D#*E#*F#
3 198,910 198,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 316,800

3 F2280500 M3 Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriment. inclou subministrament
i col·locació. tot inclòs.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 segons amid aux 114,600 114,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,600

4 F228S120 M3 Rebliment i compactat de rases de qualsevol fondària amb terres procedents de prèstecs interiors, amb mitjans
mecànics o manuals. tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 segons amid aux 202,200 202,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 202,200

5 GDK2U100 U Pericó per a canalització de serveis de 40x40 cm i 100cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó hm20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 GDKZS040 U Marc de 42x42 cm amb tapa de fosa dúctil , tipus D-400, totalment col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

7 GFB1SEOC U Obra civil corresponent a escomesa d'aigua potable fins a 5 m de longitud, amb tub de polietilè d'alta densitat,
tipus pe-100, de dn 32 mm per a pn 16 bar, inclòs demolició, excavació i rebliment de la rasa, llit i recobriment
de sorra, totalment acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 01  PAU CASALS _BUTJOSA
Capítol 06  ENLLUMENAT_

1 XPA002EP Pa Partida alçada a justificar per a retirada de la instal·lació d'enllumenat públic existent en l'àmbit de projecte.
Inclou retirada, càrrega i transport a l'abocador autoritzat, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, i
Taxes corresponents.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GDG3S0C6 M Canalització de serveis en vorera o calçada, amb 2 tubs corrugats flexibles de pe de doble capa de 110 mm de
diàmetre formigonat , lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, incloent excavació i reblert de rasa
amb formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols, inclòs càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. inclòs
transport a obra, muntatge soterrat i material auxiliar i de fixació necessari. inclou subministrament i col·locació
de cinta guia. inclou subministrament i col·locació de banda de material plàstic per a la senyalització de la
canalització. inclou subministrament i col·locació de banda de material plàstic per a la senyalització de la
canalització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long long u
2 279,000 279,000 C#*D#*E#*F#
3 265,000 265,000 C#*D#*E#*F#
4 79,000 79,000 C#*D#*E#*F#
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5 Subtotal S 623,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 40,000 4,000 160,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 160,000 SUMSUBTOTAL(

G6:G6)

TOTAL AMIDAMENT 783,000

3 FG380020 M Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. inclou connexions i proves, subministrament i
col·locació. tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long u
2 279,000 279,000 C#*D#*E#*F#
3 265,000 265,000 C#*D#*E#*F#
4 79,000 79,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 623,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G4)
6 40,000 4,000 160,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 160,000 SUMSUBTOTAL(

G6:G6)
8 punt llum 3,000 13,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 822,000

4 FG310015 M Conductor de coure armat tipus rvfv 0,6/1 kv, secció 4x6 mm2. inclou subministrament i col·locació. tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long u %
2 279,000 0,650 181,350 C#*D#*E#*F#
3 265,000 0,650 172,250 C#*D#*E#*F#
4 79,000 0,650 51,350 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 404,950 SUMSUBTOTAL(

G1:G4)
6 80,000 4,000 0,650 208,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 208,000 SUMSUBTOTAL(

G6:G6)
8 punt llum 3,000 13,000 0,650 25,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 638,300

5 FG310020 M Conductor de coure armat tipus rvfv 0,6/1 kv, secció 4x10 mm2 .inclou subministrament i col·locació. tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long u %
2 279,000 0,350 97,650 C#*D#*E#*F#
3 265,000 0,350 92,750 C#*D#*E#*F#
4 79,000 0,350 27,650 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 218,050 SUMSUBTOTAL(

G1:G4)
6 80,000 4,000 0,350 112,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 112,000 SUMSUBTOTAL(

G6:G6)
8 punt llum 3,000 13,000 0,350 13,650 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 343,700

6 FHM1S002 U Fonament de formigó per a columna de llum de 7 metres d'alçada. Inclou tots els treballs i materials necessaris
per a la posterior instal·lació de la comumna de llum (plantilla amb varilles roscades segons prescripcions de la
DF). Inclou cablejat necessari. inclou subministrament i col·locació. tot inclòs segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

7 FHM1S073 U Fanal model QUAD T de Roure de 7 metres d'alçada. Inclou llum de leds de 53W. Inclosa caixa de connexió i
cablejat interior. Inclou subministrament i col·locació. Inclou part proporcional de material auxiliar necessari.

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

8 FGD10015 U Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. inclou subministrament i col·locació,
completament acabat, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

9 GDK2U100 U Pericó per a canalització de serveis de 40x40 cm i 100cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó hm20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unit creu
2 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

10 GDKZS040 U Marc de 42x42 cm amb tapa de fosa dúctil , tipus D-400, totalment col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

11 FDK2L002 U Arqueta de 70x70x85 cm de dimensions interiors, prefabricada de formigó o executada in-situ, inclòs
subministrament, col.locació, marc, tapa de fundició dúctil c-250, execució d'entrades, connexions i segellat amb
morter dels conductes, excavació , càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol
distància, inclos cànon d'abocament i manteniment. tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 XPA000EP Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a projecte elèctric i legalització de la instal·lació de l'enllumenat públic.
Inclou taxes d'inspecció d'enllumenat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FHGAS010 U Armari metàl.lic galvanitzat de dues portes (una part de companyia elèctrica, comptadors i fusibles i l'altra part,
per al quadre de comandament) , muntat en superificie, incloent quadre de protecció i control d'enllumenat, amb
protecció magnetotèrmica i diferencial rearmable per cada linia, amb un total de 6 linies, amb regulador de flux i
programació per rellotge astronòmic ( inclòs), preparat per telegestió via GSM , totalment instal·lat, connectat i
provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge HM25 de 30 cm d'alçada i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge.inclou llum interior amb portalàmpades estanc, ubicant a l'interior tots els elements de
protecció, maniobra, control i comptatge, segons normes de companyia. segons plànols.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 01  PAU CASALS _BUTJOSA
Capítol 07  PRISMES_

1 GDG3S0P7 M Canalització de serveis amb 7 tubs corrugats flexibles de pe de doble capa, 2 tubs de 160 mm de diàmetre i 2
tubs de 125 mm de diàmetre i 3 tubs de 40 mm, incloent excavació, dau de formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió (65 cm x 50 cm), rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 T long u
2 13,000 1,000 13,000 C#*D#*E#*F#
3 70,000 1,000 70,000 C#*D#*E#*F#
4 12,000 6,000 72,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 155,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 155,000

2 GDKZS040 U Marc de 42x42 cm amb tapa de fosa dúctil , tipus D-400, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 T grup unit
2 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 19,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 19,000

3 GDK2U100 U Pericó per a canalització de serveis de 40x40 cm i 100cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó hm20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 T grup unit
2 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 19,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 19,000

4 PA00SPRI Pa Partida alçada a justificar per a la connexió del nou prisma de fibra optica al prisma existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 T
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 01  PAU CASALS _BUTJOSA
Capítol 08  MOBILIARI URBÀ_

1 FQ21SC60 u Paperera tipus Barcelona o equivalent de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de fosa amb acabat color negre
forja i suports laterals de fosa, col·locada amb fixacions mecàniques. Subministrament i col·locació.Segons
plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 1 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 PLAÇA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 FQ11S020 U Banc tipus 'neobarcino de benito o equivalent, d'1,80m de longitud, format per estructura de fosa , respatller i
seient ergonòmics mitjançant lames de fusta tropical color natural fsc massissa tractada i cargols d'ancoratge a
l'estructura d'acer inoxidable. inclou subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i
ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 1 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 PLAÇA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 FQ11SN10 U Cadira tipus 'neobarcino de benito o equivalent, de 0,70 m de longitud, format per estructura de fosa , respatller i
seient ergonòmics mitjançant lames de fusta tropical color natural fsc massissa tractada i cargols d'ancoratge a
l'estructura d'acer inoxidable. inclou subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i
ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 1 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 PLAÇA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 FQ42S102 U Subministrament icol·locació de pilona model adelaida de ado o similar de ferro. acabat lacat al forn, color gris
fosc., de 500 mm d'alçària i d 200 mm, per a carrers peatonals. inclou elements d'ancoratge. tot inclòs
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 1 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 PLAÇA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
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Tram 01  PAU CASALS _BUTJOSA
Capítol 09  SENYALITZACIÓ

1 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa disccontínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

AMIDAMENT DIRECTE 155,000

2 GBA1U050 M Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long unit
2 detencio stop 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 GBA32555 M2 Pintat amb dues capes de senyals prévies a un pas elevat, segons directrius de la direcció de les obres, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, de qualsevol color (fins i tot triangles de diferents colors) i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyalització pas elevat 6,000 1,500 8,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

4 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long ampl m2 u
2 stop 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 ceda carril bici 1,434 8,000 11,472 C#*D#*E#*F#
4 carril bici 2,876 8,000 23,008 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,480

5 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyal resalt 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Prohibit girar 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Limit 20 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 stop 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 FBB21A41 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 95x145 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona per a vinants (s-28) 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 FBB21A61 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 GBBVU205 M Suport d'alumini extrusionat de 90mm de diàmetre, segons col·locat sobre placa d'ancoratge embeguda en
cimentació, segons plànols. Inclou part proporcional d'execució de la cimentació (excavació, formigó, col·locació
de la placa d'ancoratge, etc), inclou part proporcional de la placa d'ancoratge. Inclou part proporcional
d'abraçadores per a la col·locació de totes les senyals que s'hagin de muntar sobre el suport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S-28 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 Zona vianants 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Suport 1 senyal 3,500 4,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 Suport 2 senyals 4,000 2,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 01  PAU CASALS _BUTJOSA
Capítol 10  JARDINERIA _
Subcapítol 01  PROTECCIONS I DEMOLICIONS

1 HRE22100 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades
entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 1 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

2 F21R1260 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada
i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20
km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 T
2 ACER NEGUNDO 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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3 LIGUSTRUM 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 F21R12A0 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes
lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 T
2 POPULUS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 PLATANUS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 CATALPA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 9,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 F21R12D0 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes
lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MELIA T
2 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 F21R4060 u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 T
2 LIGUSTRUM 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 15,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 F21R4090 u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 T
2 ACER NEGUNDO 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 POPULUS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 PLATANUS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 CATALPA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 MELIA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 18,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

7 F21R40B0 u Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 prev 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 01  PAU CASALS _BUTJOSA
Capítol 10  JARDINERIA _
Subcapítol 02  SUBMINISTRAMENT D'ARBRAT

1 FR44F82A u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 FR44422C u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 FR44DH2C u Subministrament de Platanus x acerifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 01  PAU CASALS _BUTJOSA
Capítol 10  JARDINERIA _
Subcapítol 03  PLANTACIONS

1 FR612247 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PRUNUS CERASIFERA T
2 1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 FR612347 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 T
2 MELIA 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 PLATANUS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 11,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 FRZ51100 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre fins a 22 cm, amb sistema de subjecció
format per tres ancorategs metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PRUNUS CERASIFERA
2 1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 FRZ51200 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre entre 23 i 47 cm, amb sistema de subjecció
format per tres ancorategs metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 T
2 MELIA 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 PLATANUS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 11,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 01  PAU CASALS _BUTJOSA
Capítol 11  XARXA DE REG_

1 FJMZUR40 u Connexió a la xarxa general. inclou els drets de la companyia, el comptador volumètric per a escomesa de 10
m3/h, el ramal de 40 mm, connexions, permisos i accessoris

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F2221242 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 1 310,000 310,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 310,000

3 FFB28355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 310,000 310,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 310,000

4 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i racor 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 01  PAU CASALS _BUTJOSA
Capítol 12  VARIS_

1 PA000S02 Pa Partida alçada a justificar per recol·locació de marcs i tapes existents, de qualsevol tamany i de qualsevol
companyia de servei, i adequació al nova rasant del carrer. inclou substitució de marcs i tapes existents per
elements nous en cas que estiguin en mal estat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PA000S03 Pa Partida alçada a justificar per possibles afectacions a serveis existents.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PA000S04 Pa Partida alçada a justificar per possibles afectacions façanes d'edificacions existents.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 XPB0SELE PA Partida alçada a justificar per a soterrament d'instal·lacions de la xarxa elèctrica que actualment van per façana.
inclou desconnexió de la instal·lació, desmuntatge, retirada, càrrega i transport a abocador autoritzat. inclou
cànon d'abocador ,taxes i manteniment. inclou soterrament de les xarxes segons indicacions de la companyia.

.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PA000S01 Pa Partida alçada a justificar per a soterrament d'instal·lacions de Telefonica que actualment van per façana. inclou
desconnexió de la instal·lació, desmuntatge, retirada, càrrega i transport a abocador autoritzat. inclou cànon
d'abocador ,taxes i manteniment. inclou soterrament de les xarxes segons indicacions de la companyia.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
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Tram 01  PAU CASALS _BUTJOSA
Capítol 13  SEGURETAT I SALUT

1 PA000SS1 Pa Partida alçada a justificar per a seguretat i salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,400

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 01  PAU CASALS _BUTJOSA
Capítol 14  GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPA000GR Pa Partida alçada a justificar per a gestió de residus d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,400

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 02  ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS
Capítol 01  ENDERROCS_

1 F21R0010 U Talat d'arbre, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.tot inclòs completament
acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F2190700 M Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m U
2 45,000 1,000 45,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 6,500 2,000 13,000 C#*D#*E#*F#
6 13,000 1,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,000

3 F2190040 M Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau de formigó
amb mitjans mecànics o manuals. tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes
.inclou separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, càrrega del material d'enderroc, transport
i deposició controlada a centre de reciclatge o transferència, a qualsevol distància, de residus procedents de
construcció o demolició. inclou cànon d'abocador, taxes i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu.tot inclòs completament acabat.

Euro



PROJECTE EXECUTIU  DE LES OBRES D´URBANITZACIÓ DE L´ENTORN DE L´AVINGUDA D´ESPANYA
DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 29/07/14 Pàg.: 23

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorada amb rigola T
2 92,000 92,000 C#*D#*E#*F#
3 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
4 168,000 168,000 C#*D#*E#*F#
5 73,000 73,000 C#*D#*E#*F#
6 88,000 88,000 C#*D#*E#*F#
7 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 681,000

4 F2190400 M2 Enderrocament de paviments de peces, col·locat sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans
mecànics o manuals. tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemesd'enderroc.
inclou separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, càrrega del material d'enderroc, transport
i deposició controlada a centre de reciclatge o transferència a qualsevol distància , de residus procedents de
construcció o demolició. inclou cànon d'abocador, taxes i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu.tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 voreres 992,000 992,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 992,000

5 F2190710 M2 Fresat de paviment asfàltic amb mitjans mecànics fins a 5 cm , tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.tot inclòs completament
acabat. nclou separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, càrrega del material d'enderroc,
transport i deposició controlada a centre de reciclatge o transferència,a qualsevol distància, de residus
procedents de construcció o demolició. inclou cànon d'abocador, taxes i tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu.tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 228,500 228,500 C#*D#*E#*F#
3 34,500 34,500 C#*D#*E#*F#
4 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
5 35,500 35,500 C#*D#*E#*F#
6 39,500 39,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 369,000

6 F219S500 M2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals.Inclou enderrocament
de base i subbase de qualsevol material incloent gravaciemnt o formigó. Inclou tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes. inclou separació en obra, manteniment i senyalització del
contenidor, càrrega del material d'enderroc, transport i deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència,a qualsevol distància, de residus procedents de construcció o demolició. inclou cànon d'abocador,
taxes i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu.tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calçada T m2
2 1.874,000 1.874,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.874,000

7 PA000EF1 Pa Partida alçada de abonament integre per a la retirada d'elements i de mobiliari urbà existent a retirar en l'àmbit
de projecte. inclou retirada de pilones, bancs, papereres, baranes, reixes , punts de llum a substituir , escocells ,
etc... inclou desconnexió i tots els treballs necessària a realitzar previs a la retirada de punts de llum. inclou
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càrrega i transport del elements retirats a abocador autoritzat. inclou cànon d'abocador i taxes corresponents.
tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PASE0010 PA Partida alçada a justificar per a enderrocament i retirda d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes,
pericons, marcs i tapes, etc. de qualsevol tipus de material amb mitjans mecànics o manuals. càrrega,
condicionament de la zona afectada segons criteri de la direcció facultativa, tria i acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc i transport a abocador autoritzat
(incl+os cànom, manteniment i taxes).tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 F21D0010 U Enderrocament d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes, etc. de qualsevol tipus de material amb
mitjans mecànics o manuals. càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la direcció
facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material
d'enderroc i transport a abocador autoritzat (incl+os cànom, manteniment i taxes).tot inclòs completament
acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 emb 3,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 reixa 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 F21DU001 M Enderroc d'interceptor, de 50 cm d'amplària i 90 cm de fondària, com a màxim, a ma i amb martell picador i
càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,500

11 F2160020 M3 Enderrocament de murs, tanques d'obra, xemeneies, marges escales, etc. de qualsevol material amb mitjans
mecànics o manuals. càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la direcció facultativa.tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al
seu transport.tot inclòs completament acabat. Inclou separació en obra, manteniment i senyalització del
contenidor, càrrega del material d'enderroc, transport i deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència,a qualsevol distància, de residus procedents de construcció o demolició. inclou cànon d'abocador,
taxes i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu.tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long ampl h
2 0,000 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 02  ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES_

1 F221S210 M3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics , càrrega del material i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. tot inclòs completament acabat. inclou cànon,
taxes i manteniment d'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 56- 6 minim aglomerat T m2 gr
2 peça 2.767,000 0,500 1.383,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.383,500

2 G2266221 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 F2270100 M2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 2.767,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 02  ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS
Capítol 03  PAVIMENTS_

1 F9E10020 M2 Rajol hidràulic 20x20x4 cm per a voreres, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment. model a
determinar per la direcció d'obra. inclou subministrament i col·locació. tot inclòs completament acabat, segons
plànols de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 u
2 reposicio voreres existents 13,000 2,000 26,000 C#*D#*E#*F#
3 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 11,000 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#
5 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#
6 12,500 2,000 25,000 C#*D#*E#*F#
7 11,500 1,000 11,500 C#*D#*E#*F#
8 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
9 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

10 14,500 1,000 14,500 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 146,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G10)
12 T long ampl u
13 inv 7,000 0,400 1,000 2,800 C#*D#*E#*F#
14 8,000 0,400 1,000 3,200 C#*D#*E#*F#
15 9,500 0,400 2,000 7,600 C#*D#*E#*F#
16 3,000 0,400 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 16,000 SUMSUBTOTAL(

G12:G16)

TOTAL AMIDAMENT 162,000

2 F9F5U009 M2 Paviment de peces prefabricades de formigo , tipus llosa vulcano, terana six de breinco o similar de diferents
mides , col·locades segons plànol detall) de 8 cm de gruix i color arena, marfil , a definir per la direcció
facultativa, colocat sobre solera de morter de 3 cm de gruix, inclòs el morter i totes les feines necessaries per a
la seva col.locació, inclos part proporcional de talls.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 2.767,000 2.767,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2.767,000

3 F9365G21 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 mecànic, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 Sota peça 2.767,000 0,200 553,400 C#*D#*E#*F#
3 Sota panot 162,000 0,120 19,440 C#*D#*E#*F#
4 Asfalt nou 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 572,840

4 F9310010 M3 Base granular de tot-u artificial compactada. inclou subministrament, estesa, refí i compactació al 100% pm.
inclou la compactació de la capa inferior sobre la que s'assenta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 Sota peça 2.767,000 0,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Sota panot 162,000 0,100 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Asfalt nou 0,000 0,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 F931S010 M3 Subbase de grava- balast (grandària màxima de 60 a 80 mm), amb estesa i piconatge del material. inclou la
compactació de la capa inferior sobre la que s'assenta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 Sota peça 2.767,000 0,250 691,750 C#*D#*E#*F#
3 Sota panot 162,000 0,250 40,500 C#*D#*E#*F#
4 Asfalt nou 0,000 0,250 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 732,250

6 F96ASGEL m2 Pas elevat de vianants per a control de la velocitat dels vehicles, executat amb formigó HM-20, inclosa pintura i
pintat segons plànols. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la seva correcta execució. Totalment
acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long ampl u
2 g1 5,000 1,200 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 5,600 1,200 2,000 13,440 C#*D#*E#*F#
4 6,500 1,200 1,000 7,800 C#*D#*E#*F#
5 8,000 1,200 1,000 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,840

7 F965S400 M Vorada prefabricada de formigó , de 100x40x15 cm amb base de formigó hm-20, inclou subministrament,
col·locació i  p.p. de peces especials, segons plànols de detall. tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F96AS020 M Vorada metàl·lica d'acer galvanitzat de 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, amb potes d'ancoratge cada 50 cm,
amb base de formigó hm-20, inclou subministrament, col·locació i i p.p. de peces especials, segons plànols. tot
inclòs completament acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long u doble
2 inv 7,000 1,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 8,000 1,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 9,500 2,000 2,000 38,000 C#*D#*E#*F#
5 3,000 2,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

9 F9650310 M Vorada prefabricada de formigó T3, de 100x14/17x28 cm amb base de formigó hm-20, inclou subministrament,
col·locació i  p.p. de peces especials, segons plànols de detall. tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long u
2 perp 6,500 6,000 39,000 C#*D#*E#*F#
3 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 7,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#
5 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 7,000 3,000 21,000 C#*D#*E#*F#
7 5,500 1,000 5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

10 G974U020 M Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, inclosa excavació, base de
formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long
2 previsio rep 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 G9J1U020 M2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ecr-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer T m2
2 zones fressat 369,000 369,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 369,000

12 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F9H10010 t Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granític, inclou subministrament, col·locació, regs de
betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T M2 gr t/m3
2 fressat 369,000 0,070 2,400 61,992 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,992
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14 F9H10020 T Aglomerat asfàltic rodadura ac 16 surf b50/70 d/s granític, inclou subministrament, col·locació, estesa i
compactació. tot inclòs completament acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 gr t/m3
2 zones fressat 369,000 0,050 2,400 44,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,280

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 u gr
2 escocells 1,500 38,000 0,200 11,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,400

16 F991S150 U Escocell metàl·lic rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de mides 160x120 cm de 20 cm d´alçària i 10 mm
de gruix amb potes d´ancoratge cada 0,50 m com a màxim,realitzat en taller i muntat en obra. inclou base de
formigó hm-20, segons plànols de detall. tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
4 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 38,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G4)
6 resina T
7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOTAL(

G6:G7)

TOTAL AMIDAMENT 38,000

17 G7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arbres T long ampl u
2 esc amb drenant 1,500 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

18 G229U010 M3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 u gr
2 arbres 1x1.5 1,500 0,000 0,150 0,000 C#*D#*E#*F#
3 1,500 38,000 0,150 8,550 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,550

19 F228SRES m2 Paviment drenant de graves amb resina per a escossells de 12 cm de gruix. Velestone Resin o equivalent.
Inclou resines.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unit a b
2 esc resina 0,000 1,000 1,500 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 02  ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS
Capítol 04  CLAVEGUERAM_

1 FD7Z0130 U Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada fins a 15 m de longitud. inclou tall amb disc del
paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent, excavació manual i/o
mecànica, tub de diàmetre inferior a 600 mm de diàmetre interior, rebliment, base de formigó i preposició de
paviment de vorera, i base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada. tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 FDD10110 U Pou de registre prefabricat d '1,20 m de diàmetre, amb una profunditat màxima de 3 m, per a tubs de fins a 90
cm. iinclou: excavació i posterior reblert, pates, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment,
massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma en-124 classe d-400,
segons detall. tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 GD5JS010 U Pou d'embornal de 100x50 cm i d'alçària variable , amb connexió directa a col·lector o amb connexió a tub
d'escomesa, de formigó hm-20, segons detalls. Inclos l'entroncament amb el tub de clavegueram ( incloent
l'armat o peça clip corresponent). inclou bastiment i la reixa de fosa dúctil tipus tango benito o similar de classe
d-400, col.locat segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 GD7FS31Z U Connexió d'embornal a pou existent de xarxa de pluvials, amb tub de 300/350 mm de pe o pvc ( fins 15 m de
llargada) inclou tall amb disc del paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic
existent, excavació manual i/o mecànica, tub, elements de connexió, rebliment de rasa fins a 20 cm per sobre la
generatriu del tub amb formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb terres
, base de formigó i preposició de paviment de vorera, i base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada. tot inclòs
completament acabat. Inclou càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants ( inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador).

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 FD7JS630 M Tub pead ó polipropilè de 535 mm de diàmetre interior i 630 mm de diàmetre exterior, doble paret sn 8. inclou
aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. part proporcional de peces especials. assentat
i recobert amb sorra. tot inclòs completament acabat, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 313,000

6 F222S020 M3 Excavació de rases i pous en presència de serveis amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca), càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge. tot inclòs completament
acabat. inclou cànon, taxes i manteniment d'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long ampla m h
2 d535/630 313,000 1,800 2,500 1.408,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.408,500

7 GD7FSP50 M3 Rebliment amb formigó hm-20 de rasa per a tub de clavegueram fins a 15 cm per sobre la genratriu del tub.
segons plànol detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long M3/M
2 d630 313,000 0,700 219,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,100

8 F228S120 M3 Rebliment i compactat de rases de qualsevol fondària amb terres procedents de prèstecs interiors, amb mitjans
mecànics o manuals. tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m3 +/-
2 excavació 1.408,500 1,000 1.408,500 C#*D#*E#*F#
3 a deduir formigó 219,100 -1,000 -219,100 C#*D#*E#*F#
5 a deduir tub T long m2 +/-
6 630 313,000 0,311 -1,000 -97,343 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.092,057

9 F228S111 m3 Rebliment i compactat de rases de qualsevol fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a
l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals,
inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau.
Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

10 GD5KU010 M Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, sobre canal de formigó
hm-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa d-400, segons plànols. inclou excavació
necessaria per la seva execució i la connexió amb els tubs entrants i/o sortints.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long U
2 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 F21D51J2 m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó vibropremsat amb solera
de 20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,000

12 F21DGG02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unit h mig
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2 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

13 GD7FS315 U Nova escomesa d'aigües residuals de les edificacions existents i connexió de'aquesta a la nova xarxa de
residuals. Inclou substitució del tub escomesa actual per tub de 200 mm de pvc ( fins a 6 m de llargada) .
incloent enderroc i retirada de clavegeró existent, excavació de rasa, connexions, rebliment amb material
seleccionat i en cas necessari, la demolició i retirada de paviment. Inclou nou clavegueró de d200mm, peça
especial per aconnexió d'escomesa a tub de residuals i tots els materials i feines necessàries per a un perfecte
funcionament. totalment acabada, fins i tot reforç de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió. inclou càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants ( inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador).

AMIDAMENT DIRECTE 29,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 02  ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS
Capítol 05  XARXA D'AIGUA POTABLE_OBRA CIVIL_

1 PA00S0AP Pa Partida alçada a justificar per a la retirada de tram existent de xarxa d'aigua potable a renovar, tubs de qualsevol
material ( incloent fibrociment). inclou localització de la instal·lació ,excavació, anulació del tram a substituir,
retirada, càrrega i transport a abocador autoritzat de tubs, pericons, marcs, tapes, vàlvules i tots aqueslls
elements que quedin anulats per la nova instal·lació d'aigua potable . inclou cànon d'abocament i manteniment
d'abocador, taxes i certificat. tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 F222S020 M3 Excavació de rases i pous en presència de serveis amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca), càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge. tot inclòs completament
acabat. inclou cànon, taxes i manteniment d'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 segons amid aux 95,800 95,800 C#*D#*E#*F#
3 176,640 176,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 272,440

3 F2280500 M3 Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriment. inclou subministrament
i col·locació. tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 segons amid aux 98,940 98,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,940

4 F228S120 M3 Rebliment i compactat de rases de qualsevol fondària amb terres procedents de prèstecs interiors, amb mitjans
mecànics o manuals. tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 segons amid aux 173,500 173,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 173,500

Euro

PROJECTE EXECUTIU  DE LES OBRES D´URBANITZACIÓ DE L´ENTORN DE L´AVINGUDA D´ESPANYA
DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 29/07/14 Pàg.: 32

5 GDK2U100 U Pericó per a canalització de serveis de 40x40 cm i 100cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó hm20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 GDKZS040 U Marc de 42x42 cm amb tapa de fosa dúctil , tipus D-400, totalment col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

7 GFB1SEOC U Obra civil corresponent a escomesa d'aigua potable fins a 5 m de longitud, amb tub de polietilè d'alta densitat,
tipus pe-100, de dn 32 mm per a pn 16 bar, inclòs demolició, excavació i rebliment de la rasa, llit i recobriment
de sorra, totalment acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 02  ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS
Capítol 06  ENLLUMENAT_

1 XPA002EP Pa Partida alçada a justificar per a retirada de la instal·lació d'enllumenat públic existent en l'àmbit de projecte.
Inclou retirada, càrrega i transport a l'abocador autoritzat, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, i
Taxes corresponents.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GDG3S0C6 M Canalització de serveis en vorera o calçada, amb 2 tubs corrugats flexibles de pe de doble capa de 110 mm de
diàmetre formigonat , lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, incloent excavació i reblert de rasa
amb formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols, inclòs càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. inclòs
transport a obra, muntatge soterrat i material auxiliar i de fixació necessari. inclou subministrament i col·locació
de cinta guia. inclou subministrament i col·locació de banda de material plàstic per a la senyalització de la
canalització. inclou subministrament i col·locació de banda de material plàstic per a la senyalització de la
canalització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long u
2 332,000 332,000 C#*D#*E#*F#
3 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#
4 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 420,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G4)
6 40,000 3,000 120,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 120,000 SUMSUBTOTAL(

G6:G6)

TOTAL AMIDAMENT 540,000

3 FG380020 M Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. inclou connexions i proves, subministrament i
col·locació. tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long u
2 332,000 332,000 C#*D#*E#*F#
3 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#
4 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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5 Subtotal S 420,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 40,000 3,000 120,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 120,000 SUMSUBTOTAL(

G6:G6)
8 punt llum 3,000 16,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 588,000

4 FG310015 M Conductor de coure armat tipus rvfv 0,6/1 kv, secció 4x6 mm2. inclou subministrament i col·locació. tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long u %
2 332,000 0,650 215,800 C#*D#*E#*F#
3 78,000 0,650 50,700 C#*D#*E#*F#
4 10,000 0,650 6,500 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 273,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G4)
6 80,000 3,000 0,650 156,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 156,000 SUMSUBTOTAL(

G6:G6)
8 punt llum 3,000 16,000 0,650 31,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,200

5 FG310020 M Conductor de coure armat tipus rvfv 0,6/1 kv, secció 4x10 mm2 .inclou subministrament i col·locació. tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long u %
2 332,000 0,350 116,200 C#*D#*E#*F#
3 78,000 0,350 27,300 C#*D#*E#*F#
4 10,000 0,350 3,500 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 147,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G4)
6 80,000 3,000 0,350 84,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 84,000 SUMSUBTOTAL(

G6:G6)
8 punt llum 3,000 16,000 0,350 16,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 247,800

6 FHM1S002 U Fonament de formigó per a columna de llum de 7 metres d'alçada. Inclou tots els treballs i materials necessaris
per a la posterior instal·lació de la comumna de llum (plantilla amb varilles roscades segons prescripcions de la
DF). Inclou cablejat necessari. inclou subministrament i col·locació. tot inclòs segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

7 FHM1S073 U Fanal model QUAD T de Roure de 7 metres d'alçada. Inclou llum de leds de 53W. Inclosa caixa de connexió i
cablejat interior. Inclou subministrament i col·locació. Inclou part proporcional de material auxiliar necessari.
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AMIDAMENT DIRECTE 16,000

8 FGD10015 U Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. inclou subministrament i col·locació,
completament acabat, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

9 GDK2U100 U Pericó per a canalització de serveis de 40x40 cm i 100cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó hm20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unit creu
2 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 GDKZS040 U Marc de 42x42 cm amb tapa de fosa dúctil , tipus D-400, totalment col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

11 FDK2L002 U Arqueta de 70x70x85 cm de dimensions interiors, prefabricada de formigó o executada in-situ, inclòs
subministrament, col.locació, marc, tapa de fundició dúctil c-250, execució d'entrades, connexions i segellat amb
morter dels conductes, excavació , càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol
distància, inclos cànon d'abocament i manteniment. tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 XPA000EP Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a projecte elèctric i legalització de la instal·lació de l'enllumenat públic.
Inclou taxes d'inspecció d'enllumenat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FHGAS010 U Armari metàl.lic galvanitzat de dues portes (una part de companyia elèctrica, comptadors i fusibles i l'altra part,
per al quadre de comandament) , muntat en superificie, incloent quadre de protecció i control d'enllumenat, amb
protecció magnetotèrmica i diferencial rearmable per cada linia, amb un total de 6 linies, amb regulador de flux i
programació per rellotge astronòmic ( inclòs), preparat per telegestió via GSM , totalment instal·lat, connectat i
provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge HM25 de 30 cm d'alçada i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge.inclou llum interior amb portalàmpades estanc, ubicant a l'interior tots els elements de
protecció, maniobra, control i comptatge, segons normes de companyia. segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 02  ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS
Capítol 07  PRISMES_

1 GDG3S0P7 M Canalització de serveis amb 7 tubs corrugats flexibles de pe de doble capa, 2 tubs de 160 mm de diàmetre i 2
tubs de 125 mm de diàmetre i 3 tubs de 40 mm, incloent excavació, dau de formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió (65 cm x 50 cm), rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3 T long u
2 350,000 1,000 350,000 C#*D#*E#*F#
3 12,000 8,000 96,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 446,000

2 GDKZS040 U Marc de 42x42 cm amb tapa de fosa dúctil , tipus D-400, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3 T grup u
2 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 GDK2U100 U Pericó per a canalització de serveis de 40x40 cm i 100cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó hm20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3 T grup u
2 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 PA00SPRI Pa Partida alçada a justificar per a la connexió del nou prisma de fibra optica al prisma existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3 T
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 02  ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS
Capítol 08  MOBILIARI URBÀ_

1 FQ21SC60 u Paperera tipus Barcelona o equivalent de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de fosa amb acabat color negre
forja i suports laterals de fosa, col·locada amb fixacions mecàniques. Subministrament i col·locació.Segons
plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 1 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FQ11S020 U Banc tipus 'neobarcino de benito o equivalent, d'1,80m de longitud, format per estructura de fosa , respatller i
seient ergonòmics mitjançant lames de fusta tropical color natural fsc massissa tractada i cargols d'ancoratge a
l'estructura d'acer inoxidable. inclou subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i
ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 1 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FQ11SN10 U Cadira tipus 'neobarcino de benito o equivalent, de 0,70 m de longitud, format per estructura de fosa , respatller i
seient ergonòmics mitjançant lames de fusta tropical color natural fsc massissa tractada i cargols d'ancoratge a
l'estructura d'acer inoxidable. inclou subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i
ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 1 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FQ42S102 U Subministrament icol·locació de pilona model adelaida de ado o similar de ferro. acabat lacat al forn, color gris
fosc., de 500 mm d'alçària i d 200 mm, per a carrers peatonals. inclou elements d'ancoratge. tot inclòs
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 02  ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS
Capítol 09  SENYALITZACIÓ

1 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa disccontínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

AMIDAMENT DIRECTE 446,000

2 GBA1U050 M Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long unit
2 detencio stop 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 GBA32555 M2 Pintat amb dues capes de senyals prévies a un pas elevat, segons directrius de la direcció de les obres, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, de qualsevol color (fins i tot triangles de diferents colors) i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyalització pas elevat 6,000 1,500 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

4 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long ampl m2 u
2 stop 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 ceda carril bici 1,434 4,000 5,736 C#*D#*E#*F#
4 carril bici 2,876 4,000 11,504 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,240

5 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyal resalt 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Prohibit girar 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Limit 20 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 stop 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FBB21A41 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 95x145 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona per a vinants (s-28) 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 FBB21A61 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 GBBVU205 M Suport d'alumini extrusionat de 90mm de diàmetre, segons col·locat sobre placa d'ancoratge embeguda en
cimentació, segons plànols. Inclou part proporcional d'execució de la cimentació (excavació, formigó, col·locació
de la placa d'ancoratge, etc), inclou part proporcional de la placa d'ancoratge. Inclou part proporcional
d'abraçadores per a la col·locació de totes les senyals que s'hagin de muntar sobre el suport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S-28 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Zona vianants 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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3 Suport 1 senyal 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 Suport 2 senyals 4,000 2,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 02  ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS
Capítol 10  JARDINERIA _
Subcapítol 01  PROTECCIONS I DEMOLICIONS

1 HRE22100 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades
entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 3 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

2 F21R1260 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada
i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20
km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3 T
2 ACER NEGUNDO 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 LIGUSTRUM 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 15,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 F21R12A0 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes
lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3 T
2 POPULUS 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 PLATANUS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 CATALPA 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 27,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 27,000

4 F21R12D0 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes
lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MELIA T
2 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 F21R4060 u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3 T
2 LIGUSTRUM 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 9,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 F21R4090 u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3 T
2 ACER NEGUNDO 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 POPULUS 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 PLATANUS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 CATALPA 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 MELIA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 35,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 35,000

7 F21R40B0 u Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 prev 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 02  ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS
Capítol 10  JARDINERIA _
Subcapítol 02  SUBMINISTRAMENT D'ARBRAT_

1 FR44F82A u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 3 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 FR44422C u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
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2 3 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 FR44DH2C u Subministrament de Platanus x acerifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 02  ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS
Capítol 10  JARDINERIA _
Subcapítol 03  PLANTACIONS_

1 FR612247 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PRUNUS CERASIFERA T
2 3 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 FR612347 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3 T
2 MELIA 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 PLATANUS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 11,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 FRZ51100 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre fins a 22 cm, amb sistema de subjecció
format per tres ancorategs metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PRUNUS CERASIFERA
3 3 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 FRZ51200 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre entre 23 i 47 cm, amb sistema de subjecció
format per tres ancorategs metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3 T
2 MELIA 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 PLATANUS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 11,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 02  ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS
Capítol 11  XARXA DE REG_

1 FJMZUR40 u Connexió a la xarxa general. inclou els drets de la companyia, el comptador volumètric per a escomesa de 10
m3/h, el ramal de 40 mm, connexions, permisos i accessoris

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 F2221242 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3 363,000 363,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 363,000

3 FFB28355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3 363,000 363,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 363,000

4 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i racor 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 3 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 02  ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS
Capítol 12  VARIS_
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1 PA000S02 Pa Partida alçada a justificar per recol·locació de marcs i tapes existents, de qualsevol tamany i de qualsevol
companyia de servei, i adequació al nova rasant del carrer. inclou substitució de marcs i tapes existents per
elements nous en cas que estiguin en mal estat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PA000S03 Pa Partida alçada a justificar per possibles afectacions a serveis existents.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PA000S04 Pa Partida alçada a justificar per possibles afectacions façanes d'edificacions existents.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 XPB0SELE PA Partida alçada a justificar per a soterrament d'instal·lacions de la xarxa elèctrica que actualment van per façana.
inclou desconnexió de la instal·lació, desmuntatge, retirada, càrrega i transport a abocador autoritzat. inclou
cànon d'abocador ,taxes i manteniment. inclou soterrament de les xarxes segons indicacions de la companyia.

.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PA000S01 Pa Partida alçada a justificar per a soterrament d'instal·lacions de Telefonica que actualment van per façana. inclou
desconnexió de la instal·lació, desmuntatge, retirada, càrrega i transport a abocador autoritzat. inclou cànon
d'abocador ,taxes i manteniment. inclou soterrament de les xarxes segons indicacions de la companyia.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 02  ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS
Capítol 13  SEGURETAT I SALUT

1 PA000SS1 Pa Partida alçada a justificar per a seguretat i salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,300

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 02  ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS
Capítol 14  GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPA000GR Pa Partida alçada a justificar per a gestió de residus d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,300
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Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 03  BUTJOSA_ALFONS XIII
Capítol 01  ENDERROCS_

1 F21R0010 U Talat d'arbre, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.tot inclòs completament
acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F2190700 M Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m U
2 2,000 14,000 28,000 C#*D#*E#*F#
3 6,000 5,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 6,500 2,000 13,000 C#*D#*E#*F#
5 21,000 1,000 21,000 C#*D#*E#*F#
6 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,000

3 F2190040 M Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau de formigó
amb mitjans mecànics o manuals. tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes
.inclou separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, càrrega del material d'enderroc, transport
i deposició controlada a centre de reciclatge o transferència, a qualsevol distància, de residus procedents de
construcció o demolició. inclou cànon d'abocador, taxes i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu.tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorada amb rigola T
2 157,000 157,000 C#*D#*E#*F#
3 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
4 98,000 98,000 C#*D#*E#*F#
5 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
6 121,000 121,000 C#*D#*E#*F#
7 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
8 102,000 102,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 675,000

4 F2190400 M2 Enderrocament de paviments de peces, col·locat sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans
mecànics o manuals. tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemesd'enderroc.
inclou separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, càrrega del material d'enderroc, transport
i deposició controlada a centre de reciclatge o transferència a qualsevol distància , de residus procedents de
construcció o demolició. inclou cànon d'abocador, taxes i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu.tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 voreres 1.361,000 1.361,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.361,000

5 F2190710 M2 Fresat de paviment asfàltic amb mitjans mecànics fins a 5 cm , tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.tot inclòs completament
acabat. nclou separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, càrrega del material d'enderroc,
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transport i deposició controlada a centre de reciclatge o transferència,a qualsevol distància, de residus
procedents de construcció o demolició. inclou cànon d'abocador, taxes i tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu.tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 32,500 32,500 C#*D#*E#*F#
3 37,500 37,500 C#*D#*E#*F#
4 30,500 30,500 C#*D#*E#*F#
5 28,500 28,500 C#*D#*E#*F#
6 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
7 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
8 33,500 33,500 C#*D#*E#*F#
9 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

10 22,500 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 273,000

6 F219S500 M2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals.Inclou enderrocament
de base i subbase de qualsevol material incloent gravaciemnt o formigó. Inclou tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes. inclou separació en obra, manteniment i senyalització del
contenidor, càrrega del material d'enderroc, transport i deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència,a qualsevol distància, de residus procedents de construcció o demolició. inclou cànon d'abocador,
taxes i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu.tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calçada T m2
2 1.798,000 1.798,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.798,000

7 PA000EF1 Pa Partida alçada de abonament integre per a la retirada d'elements i de mobiliari urbà existent a retirar en l'àmbit
de projecte. inclou retirada de pilones, bancs, papereres, baranes, reixes , punts de llum a substituir , escocells ,
etc... inclou desconnexió i tots els treballs necessària a realitzar previs a la retirada de punts de llum. inclou
càrrega i transport del elements retirats a abocador autoritzat. inclou cànon d'abocador i taxes corresponents.
tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PASE0010 PA Partida alçada a justificar per a enderrocament i retirda d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes,
pericons, marcs i tapes, etc. de qualsevol tipus de material amb mitjans mecànics o manuals. càrrega,
condicionament de la zona afectada segons criteri de la direcció facultativa, tria i acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc i transport a abocador autoritzat
(incl+os cànom, manteniment i taxes).tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 F21D0010 U Enderrocament d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes, etc. de qualsevol tipus de material amb
mitjans mecànics o manuals. càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la direcció
facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material
d'enderroc i transport a abocador autoritzat (incl+os cànom, manteniment i taxes).tot inclòs completament
acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 emb 3,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 reixa 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

Euro



PROJECTE EXECUTIU  DE LES OBRES D´URBANITZACIÓ DE L´ENTORN DE L´AVINGUDA D´ESPANYA
DE PARETS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 29/07/14 Pàg.: 45

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 F21DU001 M Enderroc d'interceptor, de 50 cm d'amplària i 90 cm de fondària, com a màxim, a ma i amb martell picador i
càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,500

11 F2160020 M3 Enderrocament de murs, tanques d'obra, xemeneies, marges escales, etc. de qualsevol material amb mitjans
mecànics o manuals. càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la direcció facultativa.tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al
seu transport.tot inclòs completament acabat. Inclou separació en obra, manteniment i senyalització del
contenidor, càrrega del material d'enderroc, transport i deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència,a qualsevol distància, de residus procedents de construcció o demolició. inclou cànon d'abocador,
taxes i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu.tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long ampl h
2 0,000 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 03  BUTJOSA_ALFONS XIII
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES_

1 F221S210 M3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics , càrrega del material i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. tot inclòs completament acabat. inclou cànon,
taxes i manteniment d'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 56- 6 minim aglomerat T m2 gr
2 peça 2.789,000 0,500 1.394,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.394,500

2 G2266221 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 F2270100 M2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 2.789,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 03  BUTJOSA_ALFONS XIII
Capítol 03  PAVIMENTS_
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1 F9E10020 M2 Rajol hidràulic 20x20x4 cm per a voreres, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment. model a
determinar per la direcció d'obra. inclou subministrament i col·locació. tot inclòs completament acabat, segons
plànols de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 u
2 reposicio voreres existents 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 11,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#
4 9,500 2,000 19,000 C#*D#*E#*F#
5 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#
6 12,500 2,000 25,000 C#*D#*E#*F#
7 9,000 3,000 27,000 C#*D#*E#*F#
8 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
9 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

10 13,600 1,000 13,600 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 137,600 SUMSUBTOTAL(

G1:G10)
12 T long ampl u
13 inv 8,000 0,400 1,000 3,200 C#*D#*E#*F#
14 7,000 0,400 3,000 8,400 C#*D#*E#*F#
15 8,500 0,400 3,400 C#*D#*E#*F#
16 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#
17 9,000 0,400 2,000 7,200 C#*D#*E#*F#
18 9,500 0,400 1,000 3,800 C#*D#*E#*F#
19 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOTAL(

G12:G18)

TOTAL AMIDAMENT 167,600

2 F9F5U009 M2 Paviment de peces prefabricades de formigo , tipus llosa vulcano, terana six de breinco o similar de diferents
mides , col·locades segons plànol detall) de 8 cm de gruix i color arena, marfil , a definir per la direcció
facultativa, colocat sobre solera de morter de 3 cm de gruix, inclòs el morter i totes les feines necessaries per a
la seva col.locació, inclos part proporcional de talls.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 2.789,000 2.789,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.789,000

3 F9365G21 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 mecànic, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 Sota peça 2.789,000 0,200 557,800 C#*D#*E#*F#
3 Sota panot 167,000 0,120 20,040 C#*D#*E#*F#
4 Asfalt nou 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 577,840

4 F9310010 M3 Base granular de tot-u artificial compactada. inclou subministrament, estesa, refí i compactació al 100% pm.
inclou la compactació de la capa inferior sobre la que s'assenta.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 Sota peça 2.789,000 0,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Sota panot 167,000 0,100 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Asfalt nou 0,000 0,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 F931S010 M3 Subbase de grava- balast (grandària màxima de 60 a 80 mm), amb estesa i piconatge del material. inclou la
compactació de la capa inferior sobre la que s'assenta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 Sota peça 2.789,000 0,250 697,250 C#*D#*E#*F#
3 Sota panot 167,000 0,250 41,750 C#*D#*E#*F#
4 Asfalt nou 0,000 0,250 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 739,000

6 F96ASGEL m2 Pas elevat de vianants per a control de la velocitat dels vehicles, executat amb formigó HM-20, inclosa pintura i
pintat segons plànols. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la seva correcta execució. Totalment
acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long ampl u
2 g1 5,000 1,200 6,000 36,000 C#*D#*E#*F#
3 5,400 1,200 3,000 19,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,440

7 F965S400 M Vorada prefabricada de formigó , de 100x40x15 cm amb base de formigó hm-20, inclou subministrament,
col·locació i  p.p. de peces especials, segons plànols de detall. tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F96AS020 M Vorada metàl·lica d'acer galvanitzat de 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, amb potes d'ancoratge cada 50 cm,
amb base de formigó hm-20, inclou subministrament, col·locació i i p.p. de peces especials, segons plànols. tot
inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long u doble
2 inv 8,000 1,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 7,000 3,000 2,000 42,000 C#*D#*E#*F#
4 8,500 2,000 17,000 C#*D#*E#*F#
5 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
6 9,000 2,000 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#
7 9,500 1,000 2,000 19,000 C#*D#*E#*F#
8 2,000 2,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,000

9 F9650310 M Vorada prefabricada de formigó T3, de 100x14/17x28 cm amb base de formigó hm-20, inclou subministrament,
col·locació i  p.p. de peces especials, segons plànols de detall. tot inclòs completament acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 t3 T long u
2 perp 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 7,000 4,000 28,000 C#*D#*E#*F#
4 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#
5 5,500 1,000 5,500 C#*D#*E#*F#
6 6,500 1,000 6,500 C#*D#*E#*F#
7 7,200 1,000 7,200 C#*D#*E#*F#
8 5,500 1,000 5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,700

10 G974U020 M Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, inclosa excavació, base de
formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long
2 previsio rep 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 G9J1U020 M2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ecr-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer T m2
2 zones fressat 273,000 273,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 273,000

12 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F9H10010 t Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granític, inclou subministrament, col·locació, regs de
betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T M2 gr t/m3
2 fressat 273,000 0,070 2,400 45,864 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,864

14 F9H10020 T Aglomerat asfàltic rodadura ac 16 surf b50/70 d/s granític, inclou subministrament, col·locació, estesa i
compactació. tot inclòs completament acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 gr t/m3
2 zones fressat 273,000 0,050 2,400 32,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,760

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T m2 u gr
2 escocells 1,500 18,000 0,200 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,400

16 F991S150 U Escocell metàl·lic rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de mides 160x120 cm de 20 cm d´alçària i 10 mm
de gruix amb potes d´ancoratge cada 0,50 m com a màxim,realitzat en taller i muntat en obra. inclou base de
formigó hm-20, segons plànols de detall. tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

17 G7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arbres T long ampl u
2 esc amb drenant 1,500 1,000 8,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

18 G229U010 M3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arbres 1x1.5 T m2 u gr
2 resina 1,500 0,000 0,150 0,000 C#*D#*E#*F#
3 terres 1,500 18,000 0,150 4,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,050

19 F228SRES m2 Paviment drenant de graves amb resina per a escossells de 12 cm de gruix. Velestone Resin o equivalent.
Inclou resines.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unit a b
2 esc resina 0,000 1,000 1,500 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 03  BUTJOSA_ALFONS XIII
Capítol 04  CLAVEGUERAM_

1 FD7Z0130 U Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada fins a 15 m de longitud. inclou tall amb disc del
paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent, excavació manual i/o
mecànica, tub de diàmetre inferior a 600 mm de diàmetre interior, rebliment, base de formigó i preposició de
paviment de vorera, i base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada. tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FDD10110 U Pou de registre prefabricat d '1,20 m de diàmetre, amb una profunditat màxima de 3 m, per a tubs de fins a 90
cm. iinclou: excavació i posterior reblert, pates, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment,
massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma en-124 classe d-400,
segons detall. tot inclòs completament acabat.
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 GD5JS010 U Pou d'embornal de 100x50 cm i d'alçària variable , amb connexió directa a col·lector o amb connexió a tub
d'escomesa, de formigó hm-20, segons detalls. Inclos l'entroncament amb el tub de clavegueram ( incloent
l'armat o peça clip corresponent). inclou bastiment i la reixa de fosa dúctil tipus tango benito o similar de classe
d-400, col.locat segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

4 GD7FS31Z U Connexió d'embornal a pou existent de xarxa de pluvials, amb tub de 300/350 mm de pe o pvc ( fins 15 m de
llargada) inclou tall amb disc del paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic
existent, excavació manual i/o mecànica, tub, elements de connexió, rebliment de rasa fins a 20 cm per sobre la
generatriu del tub amb formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb terres
, base de formigó i preposició de paviment de vorera, i base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada. tot inclòs
completament acabat. Inclou càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants ( inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador).

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

5 FD7JS630 M Tub pead ó polipropilè de 535 mm de diàmetre interior i 630 mm de diàmetre exterior, doble paret sn 8. inclou
aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. part proporcional de peces especials. assentat
i recobert amb sorra. tot inclòs completament acabat, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

6 F222S020 M3 Excavació de rases i pous en presència de serveis amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca), càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge. tot inclòs completament
acabat. inclou cànon, taxes i manteniment d'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long ampla m h
2 d535/630 40,000 1,800 2,500 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

7 GD7FSP50 M3 Rebliment amb formigó hm-20 de rasa per a tub de clavegueram fins a 15 cm per sobre la genratriu del tub.
segons plànol detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long M3/M
2 d630 40,000 0,700 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

8 F228S120 M3 Rebliment i compactat de rases de qualsevol fondària amb terres procedents de prèstecs interiors, amb mitjans
mecànics o manuals. tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m3 +/-
2 excavació 180,000 1,000 180,000 C#*D#*E#*F#
3 a deduir formigó 28,000 -1,000 -28,000 C#*D#*E#*F#
5 a deduir tub T long m2 +/-
6 630 40,000 0,311 -1,000 -12,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,560

9 F228S111 m3 Rebliment i compactat de rases de qualsevol fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a
l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals,
inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau.
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Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

10 GD5KU010 M Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, sobre canal de formigó
hm-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa d-400, segons plànols. inclou excavació
necessaria per la seva execució i la connexió amb els tubs entrants i/o sortints.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long U
2 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 F21D51J2 m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó vibropremsat amb solera
de 20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

12 F21DGG02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unit h mig
2 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13 GD7FS315 U Nova escomesa d'aigües residuals de les edificacions existents i connexió de'aquesta a la nova xarxa de
residuals. Inclou substitució del tub escomesa actual per tub de 200 mm de pvc ( fins a 6 m de llargada) .
incloent enderroc i retirada de clavegeró existent, excavació de rasa, connexions, rebliment amb material
seleccionat i en cas necessari, la demolició i retirada de paviment. Inclou nou clavegueró de d200mm, peça
especial per aconnexió d'escomesa a tub de residuals i tots els materials i feines necessàries per a un perfecte
funcionament. totalment acabada, fins i tot reforç de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió. inclou càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants ( inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador).

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 03  BUTJOSA_ALFONS XIII
Capítol 05  XARXA D'AIGUA POTABLE_OBRA CIVIL_

1 PA00S0AP Pa Partida alçada a justificar per a la retirada de tram existent de xarxa d'aigua potable a renovar, tubs de qualsevol
material ( incloent fibrociment). inclou localització de la instal·lació ,excavació, anulació del tram a substituir,
retirada, càrrega i transport a abocador autoritzat de tubs, pericons, marcs, tapes, vàlvules i tots aqueslls
elements que quedin anulats per la nova instal·lació d'aigua potable . inclou cànon d'abocament i manteniment
d'abocador, taxes i certificat. tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 F222S020 M3 Excavació de rases i pous en presència de serveis amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca), càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge. tot inclòs completament
acabat. inclou cànon, taxes i manteniment d'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 segons amid aux 97,730 97,730 C#*D#*E#*F#
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3 168,190 168,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,920

3 F2280500 M3 Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriment. inclou subministrament
i col·locació. tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 segons amid aux 96,120 96,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,120

4 F228S120 M3 Rebliment i compactat de rases de qualsevol fondària amb terres procedents de prèstecs interiors, amb mitjans
mecànics o manuals. tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 segons amid aux 169,800 169,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,800

5 GDK2U100 U Pericó per a canalització de serveis de 40x40 cm i 100cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó hm20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 GDKZS040 U Marc de 42x42 cm amb tapa de fosa dúctil , tipus D-400, totalment col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

7 GFB1SEOC U Obra civil corresponent a escomesa d'aigua potable fins a 5 m de longitud, amb tub de polietilè d'alta densitat,
tipus pe-100, de dn 32 mm per a pn 16 bar, inclòs demolició, excavació i rebliment de la rasa, llit i recobriment
de sorra, totalment acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 03  BUTJOSA_ALFONS XIII
Capítol 06  ENLLUMENAT_

1 XPA002EP Pa Partida alçada a justificar per a retirada de la instal·lació d'enllumenat públic existent en l'àmbit de projecte.
Inclou retirada, càrrega i transport a l'abocador autoritzat, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, i
Taxes corresponents.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GDG3S0C6 M Canalització de serveis en vorera o calçada, amb 2 tubs corrugats flexibles de pe de doble capa de 110 mm de
diàmetre formigonat , lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, incloent excavació i reblert de rasa
amb formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols, inclòs càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. inclòs
transport a obra, muntatge soterrat i material auxiliar i de fixació necessari. inclou subministrament i col·locació
de cinta guia. inclou subministrament i col·locació de banda de material plàstic per a la senyalització de la
canalització. inclou subministrament i col·locació de banda de material plàstic per a la senyalització de la
canalització.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long u
2 321,000 321,000 C#*D#*E#*F#
3 324,000 324,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 645,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)
5 40,000 4,000 160,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 160,000 SUMSUBTOTAL(

G5:G5)

TOTAL AMIDAMENT 805,000

3 FG380020 M Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. inclou connexions i proves, subministrament i
col·locació. tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long u
2 321,000 321,000 C#*D#*E#*F#
3 324,000 324,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 645,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)
5 40,000 4,000 160,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 160,000 SUMSUBTOTAL(

G5:G5)
7 punt llum 3,000 14,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 847,000

4 FG310015 M Conductor de coure armat tipus rvfv 0,6/1 kv, secció 4x6 mm2. inclou subministrament i col·locació. tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long u %
2 321,000 0,650 208,650 C#*D#*E#*F#
3 324,000 0,650 210,600 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 419,250 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)
5 80,000 4,000 0,650 208,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 208,000 SUMSUBTOTAL(

G5:G5)
7 punt llum 3,000 14,000 0,650 27,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 654,550

5 FG310020 M Conductor de coure armat tipus rvfv 0,6/1 kv, secció 4x10 mm2 .inclou subministrament i col·locació. tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long u %
2 321,000 0,350 112,350 C#*D#*E#*F#
3 324,000 0,350 113,400 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 225,750 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)
5 80,000 4,000 0,350 112,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 112,000 SUMSUBTOTAL(

G5:G5)
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7 punt llum 3,000 14,000 0,350 14,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 352,450

6 FHM1S002 U Fonament de formigó per a columna de llum de 7 metres d'alçada. Inclou tots els treballs i materials necessaris
per a la posterior instal·lació de la comumna de llum (plantilla amb varilles roscades segons prescripcions de la
DF). Inclou cablejat necessari. inclou subministrament i col·locació. tot inclòs segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

7 FHM1S073 U Fanal model QUAD T de Roure de 7 metres d'alçada. Inclou llum de leds de 53W. Inclosa caixa de connexió i
cablejat interior. Inclou subministrament i col·locació. Inclou part proporcional de material auxiliar necessari.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

8 FGD10015 U Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. inclou subministrament i col·locació,
completament acabat, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

9 GDK2U100 U Pericó per a canalització de serveis de 40x40 cm i 100cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó hm20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unit creu
2 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

10 GDKZS040 U Marc de 42x42 cm amb tapa de fosa dúctil , tipus D-400, totalment col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

11 FDK2L002 U Arqueta de 70x70x85 cm de dimensions interiors, prefabricada de formigó o executada in-situ, inclòs
subministrament, col.locació, marc, tapa de fundició dúctil c-250, execució d'entrades, connexions i segellat amb
morter dels conductes, excavació , càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol
distància, inclos cànon d'abocament i manteniment. tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 XPA000EP Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a projecte elèctric i legalització de la instal·lació de l'enllumenat públic.
Inclou taxes d'inspecció d'enllumenat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 03  BUTJOSA_ALFONS XIII
Capítol 07  PRISMES_

1 GDG3S0P7 M Canalització de serveis amb 7 tubs corrugats flexibles de pe de doble capa, 2 tubs de 160 mm de diàmetre i 2
tubs de 125 mm de diàmetre i 3 tubs de 40 mm, incloent excavació, dau de formigó de 15 n/mm2 de resistència
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característica a la compressió (65 cm x 50 cm), rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 T long u
2 316,000 1,000 316,000 C#*D#*E#*F#
3 12,000 6,000 72,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 388,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 388,000

2 GDKZS040 U Marc de 42x42 cm amb tapa de fosa dúctil , tipus D-400, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 T grup u
2 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 15,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 GDK2U100 U Pericó per a canalització de serveis de 40x40 cm i 100cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó hm20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 T grup u
2 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 15,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 PA00SPRI Pa Partida alçada a justificar per a la connexió del nou prisma de fibra optica al prisma existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 T
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 03  BUTJOSA_ALFONS XIII
Capítol 08  MOBILIARI URBÀ_

1 FQ21SC60 u Paperera tipus Barcelona o equivalent de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de fosa amb acabat color negre
forja i suports laterals de fosa, col·locada amb fixacions mecàniques. Subministrament i col·locació.Segons
plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T U
2 1 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FQ11S020 U Banc tipus 'neobarcino de benito o equivalent, d'1,80m de longitud, format per estructura de fosa , respatller i
seient ergonòmics mitjançant lames de fusta tropical color natural fsc massissa tractada i cargols d'ancoratge a
l'estructura d'acer inoxidable. inclou subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i
ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 1 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FQ11SN10 U Cadira tipus 'neobarcino de benito o equivalent, de 0,70 m de longitud, format per estructura de fosa , respatller i
seient ergonòmics mitjançant lames de fusta tropical color natural fsc massissa tractada i cargols d'ancoratge a
l'estructura d'acer inoxidable. inclou subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i
ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 1 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FQ42S102 U Subministrament icol·locació de pilona model adelaida de ado o similar de ferro. acabat lacat al forn, color gris
fosc., de 500 mm d'alçària i d 200 mm, per a carrers peatonals. inclou elements d'ancoratge. tot inclòs
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 03  BUTJOSA_ALFONS XIII
Capítol 09  SENYALITZACIÓ

1 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa disccontínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

AMIDAMENT DIRECTE 155,000

2 GBA1U050 M Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long unit
2 detencio stop 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 GBA32555 M2 Pintat amb dues capes de senyals prévies a un pas elevat, segons directrius de la direcció de les obres, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, de qualsevol color (fins i tot triangles de diferents colors) i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyalització pas elevat 6,000 1,500 8,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

4 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long ampl m2 u
2 stop 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 ceda carril bici 1,434 8,000 11,472 C#*D#*E#*F#
4 carril bici 2,876 8,000 23,008 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,480

5 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyal resalt 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Prohibit girar 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Limit 20 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 stop 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 FBB21A41 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 95x145 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona per a vinants (s-28) 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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9 FBB21A61 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 GBBVU205 M Suport d'alumini extrusionat de 90mm de diàmetre, segons col·locat sobre placa d'ancoratge embeguda en
cimentació, segons plànols. Inclou part proporcional d'execució de la cimentació (excavació, formigó, col·locació
de la placa d'ancoratge, etc), inclou part proporcional de la placa d'ancoratge. Inclou part proporcional
d'abraçadores per a la col·locació de totes les senyals que s'hagin de muntar sobre el suport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S-28 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 Zona vianants 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Suport 1 senyal 3,500 4,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 Suport 2 senyals 4,000 2,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 03  BUTJOSA_ALFONS XIII
Capítol 10  JARDINERIA _
Subcapítol 01  PROTECCIONS I DEMOLICIONS

1 HRE22100 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades
entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

2 F21R1260 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada
i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20
km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 T
2 ACER NEGUNDO 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 LIGUSTRUM 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 19,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 19,000

3 F21R12A0 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes
lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 T
2 POPULUS 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
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3 PLATANUS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 CATALPA 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 F21R12D0 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes
lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MELIA T
2 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 F21R4060 u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 T
2 LIGUSTRUM 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 F21R4090 u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 T
2 ACER NEGUNDO 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 POPULUS 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 PLATANUS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 CATALPA 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 MELIA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 23,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 23,000

7 F21R40B0 u Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 prev 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 03  BUTJOSA_ALFONS XIII
Capítol 10  JARDINERIA _
Subcapítol 02  SUBMINISTRAMENT D'ARBRAT_
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1 FR44F82A u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 FR44422C u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FR44DH2C u Subministrament de Platanus x acerifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 03  BUTJOSA_ALFONS XIII
Capítol 10  JARDINERIA _
Subcapítol 03  PLANTACIONS_

1 FR612247 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PRUNUS CERASIFERA T
2 2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 FR612347 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 T
2 MELIA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 PLATANUS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 FRZ51100 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre fins a 22 cm, amb sistema de subjecció
format per tres ancorategs metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PRUNUS CERASIFERA
3 2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 FRZ51200 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre entre 23 i 47 cm, amb sistema de subjecció
format per tres ancorategs metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 T
2 MELIA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 PLATANUS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 03  BUTJOSA_ALFONS XIII
Capítol 11  XARXA DE REG_

1 FJMZUR40 u Connexió a la xarxa general. inclou els drets de la companyia, el comptador volumètric per a escomesa de 10
m3/h, el ramal de 40 mm, connexions, permisos i accessoris

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 F2221242 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 312,000 312,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 312,000

3 FFB28355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 312,000 312,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 312,000

4 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i racor 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
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 03  BUTJOSA_ALFONS XIII
Capítol 12  VARIS_

1 PA000S02 Pa Partida alçada a justificar per recol·locació de marcs i tapes existents, de qualsevol tamany i de qualsevol
companyia de servei, i adequació al nova rasant del carrer. inclou substitució de marcs i tapes existents per
elements nous en cas que estiguin en mal estat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PA000S03 Pa Partida alçada a justificar per possibles afectacions a serveis existents.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PA000S04 Pa Partida alçada a justificar per possibles afectacions façanes d'edificacions existents.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 XPB0SELE PA Partida alçada a justificar per a soterrament d'instal·lacions de la xarxa elèctrica que actualment van per façana.
inclou desconnexió de la instal·lació, desmuntatge, retirada, càrrega i transport a abocador autoritzat. inclou
cànon d'abocador ,taxes i manteniment. inclou soterrament de les xarxes segons indicacions de la companyia.

.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PA000S01 Pa Partida alçada a justificar per a soterrament d'instal·lacions de Telefonica que actualment van per façana. inclou
desconnexió de la instal·lació, desmuntatge, retirada, càrrega i transport a abocador autoritzat. inclou cànon
d'abocador ,taxes i manteniment. inclou soterrament de les xarxes segons indicacions de la companyia.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 03  BUTJOSA_ALFONS XIII
Capítol 13  SEGURETAT I SALUT

1 PA000SS1 Pa Partida alçada a justificar per a seguretat i salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,300

Obra 01 PRESSUPOST AV ESPANYA_
Tram 03  BUTJOSA_ALFONS XIII
Capítol 14  GESTIÓ DE RESIDUS
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1 XPA000GR Pa Partida alçada a justificar per a gestió de residus d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,300

Euro
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€16,22M3F2160020 Enderrocament de murs, tanques d'obra, xemeneies, marges escales, etc. de qualsevol material
amb mitjans mecànics o manuals. càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la
direcció facultativa.tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i
càrrega del material d'enderroc per al seu transport.tot inclòs completament acabat. Inclou
separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, càrrega del material d'enderroc,
transport i deposició controlada a centre de reciclatge o transferència,a qualsevol distància, de
residus procedents de construcció o demolició. inclou cànon d'abocador, taxes i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu.tot inclòs completament acabat.

P- 1

(SETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

€0,86MF2190040 Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau
de formigó amb mitjans mecànics o manuals. tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes .inclou separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor,
càrrega del material d'enderroc, transport i deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència, a qualsevol distància, de residus procedents de construcció o demolició. inclou
cànon d'abocador, taxes i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu.tot
inclòs completament acabat.

P- 2

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

€2,13M2F2190400 Enderrocament de paviments de peces, col·locat sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix
amb mitjans mecànics o manuals. tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o
altres sistemesd'enderroc. inclou separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor,
càrrega del material d'enderroc, transport i deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència a qualsevol distància , de residus procedents de construcció o demolició. inclou
cànon d'abocador, taxes i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu.tot
inclòs completament acabat.

P- 3

(DOS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

€4,02MF2190700 Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. tot inclòs.P- 4
(QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)

€3,39M2F2190710 Fresat de paviment asfàltic amb mitjans mecànics fins a 5 cm , tria i acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.tot
inclòs completament acabat. nclou separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor,
càrrega del material d'enderroc, transport i deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència,a qualsevol distància, de residus procedents de construcció o demolició. inclou
cànon d'abocador, taxes i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu.tot
inclòs completament acabat.

P- 5

(TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

€2,35M2F219S500 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals.Inclou
enderrocament de base i subbase de qualsevol material incloent gravaciemnt o formigó. Inclou tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes. inclou separació en obra,
manteniment i senyalització del contenidor, càrrega del material d'enderroc, transport i deposició
controlada a centre de reciclatge o transferència,a qualsevol distància, de residus procedents de
construcció o demolició. inclou cànon d'abocador, taxes i tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu.tot inclòs completament acabat.

P- 6

(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

€12,81UF21D0010 Enderrocament d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes, etc. de qualsevol tipus de
material amb mitjans mecànics o manuals. càrrega, condicionament de la zona afectada segons
criteri de la direcció facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes i càrrega del material d'enderroc i transport a abocador autoritzat (incl+os cànom,
manteniment i taxes).tot inclòs completament acabat.

P- 7

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

€8,70mF21D51J2 Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó vibropremsat
amb solera de 20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 8

(VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€4,69mF21DGG02 Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

P- 9

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
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€3,37MF21DU001 Enderroc d'interceptor, de 50 cm d'amplària i 90 cm de fondària, com a màxim, a ma i amb martell
picador i càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor

P- 10

(TRES EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

€24,11UF21R0010 Talat d'arbre, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.tot
inclòs completament acabat.

P- 11

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB ONZE CENTIMS)

€64,23uF21R1260 Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)

P- 12

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

€93,00uF21R12A0 Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de
la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)

P- 13

(NORANTA-TRES EUROS)

€286,34uF21R12D0 Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de
la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)

P- 14

(DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

€20,03uF21R4060 Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soquesP- 15
(VINT EUROS AMB TRES CENTIMS)

€43,41uF21R4090 Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de
soques

P- 16

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

€62,61uF21R40B0 Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de
soques

P- 17

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

€2,64M3F221S210 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics , càrrega
del material i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. tot inclòs completament
acabat. inclou cànon, taxes i manteniment d'abocador.

P- 18

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

€4,72mF2221242 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora
manual

P- 19

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

€4,02M3F222S020 Excavació de rases i pous en presència de serveis amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol
tipus de terreny (inclòs roca), càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge. tot
inclòs completament acabat. inclou cànon, taxes i manteniment d'abocador.

P- 20

(QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)

€0,40M2F2270100 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. tot inclòs completament acabat.P- 21
(ZERO EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

€20,56M3F2280500 Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriment. inclou
subministrament i col·locació. tot inclòs.

P- 22

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

€6,34m3F228S111 Rebliment i compactat de rases de qualsevol fondària amb terres adequades procedents de
préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb
mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

P- 23

(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
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€2,88M3F228S120 Rebliment i compactat de rases de qualsevol fondària amb terres procedents de prèstecs interiors,
amb mitjans mecànics o manuals. tot inclòs completament acabat.

P- 24

(DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

€58,29m2F228SRES Paviment drenant de graves amb resina per a escossells de 12 cm de gruix. Velestone Resin o
equivalent. Inclou resines.

P- 25

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

€16,06M3F9310010 Base granular de tot-u artificial compactada. inclou subministrament, estesa, refí i compactació al
100% pm. inclou la compactació de la capa inferior sobre la que s'assenta. 

P- 26

(SETZE EUROS AMB SIS CENTIMS)

€15,10M3F931S010 Subbase de grava- balast (grandària màxima de 60 a 80 mm), amb estesa i piconatge del material.
inclou la compactació de la capa inferior sobre la que s'assenta.

P- 27

(QUINZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

€43,66m3F9365G21 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 mecànic, amb acabat reglejat

P- 28

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

€11,06MF9650310 Vorada prefabricada de formigó T3, de 100x14/17x28 cm amb base de formigó hm-20, inclou
subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. tot inclòs
completament acabat. 

P- 29

(ONZE EUROS AMB SIS CENTIMS)

€18,42MF965S400 Vorada prefabricada de formigó , de 100x40x15 cm amb base de formigó hm-20, inclou
subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. tot inclòs
completament acabat. 

P- 30

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

€19,51MF96AS020 Vorada metàl·lica d'acer galvanitzat de 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, amb potes d'ancoratge
cada 50 cm, amb base de formigó hm-20, inclou subministrament, col·locació i i p.p. de peces
especials, segons plànols. tot inclòs completament acabat.

P- 31

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

€22,91m2F96ASGEL Pas elevat de vianants per a control de la velocitat dels vehicles, executat amb formigó HM-20,
inclosa pintura i pintat segons plànols. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la seva
correcta execució. Totalment acabat.

P- 32

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

€87,92UF991S150 Escocell metàl·lic rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de mides 160x120 cm de 20 cm
d´alçària i 10 mm de gruix amb potes d´ancoratge cada 0,50 m com a màxim,realitzat en taller i
muntat en obra. inclou base de formigó hm-20, segons plànols de detall. tot inclòs completament
acabat.

P- 33

(VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

€22,82m3F9A1201F Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PMP- 34
(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€12,94M2F9E10020 Rajol hidràulic 20x20x4 cm per a voreres, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de
ciment. model a determinar per la direcció d'obra. inclou subministrament i col·locació. tot inclòs
completament acabat, segons plànols de detall.

P- 35

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

€24,13M2F9F5U009 Paviment de peces prefabricades de formigo , tipus llosa vulcano, terana six de breinco o similar de
diferents mides , col·locades segons plànol detall) de 8 cm de gruix i color arena, marfil , a definir
per la direcció facultativa, colocat sobre solera de morter de 3 cm de gruix, inclòs el morter i totes
les feines necessaries per a la seva col.locació, inclos part proporcional de talls. 

P- 36

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

€50,76tF9H10010 Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granític, inclou subministrament, col·locació,
regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.

P- 37

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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€42,57TF9H10020 Aglomerat asfàltic rodadura ac 16 surf b50/70 d/s granític, inclou subministrament, col·locació,
estesa i compactació. tot inclòs completament acabat

P- 38

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

€0,78mFBA1G110 Pintat sobre paviment d'una faixa disccontínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

P- 39

(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

€7,79m2FBA31110 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

P- 40

(SET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

€62,47uFBB11111 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 41

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

€54,60uFBB11251 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 42

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

€276,24uFBB21A41 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 95x145 cm, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 43

(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

€418,15uFBB21A61 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 95x195 cm, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 44

(QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

€54,75MFD7JS630 Tub pead ó polipropilè de 535 mm de diàmetre interior i 630 mm de diàmetre exterior, doble paret
sn 8. inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. part proporcional de
peces especials. assentat i recobert amb sorra. tot inclòs completament acabat, segons plànols.

P- 45

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

€534,70UFD7Z0130 Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada fins a 15 m de longitud. inclou tall
amb disc del paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic
existent, excavació manual i/o mecànica, tub de diàmetre inferior a 600 mm de diàmetre interior,
rebliment, base de formigó i preposició de paviment de vorera, i base de tot-ú i paviment asfàltic a
calçada. tot inclòs completament acabat.

P- 46

(CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€779,16UFDD10110 Pou de registre prefabricat d '1,20 m de diàmetre, amb una profunditat màxima de 3 m, per a tubs
de fins a 90 cm. iinclou: excavació i posterior reblert, pates, marc octogonal o quadrat aparent
segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa
dúctil segons norma en-124 classe d-400, segons detall. tot inclòs completament acabat.

P- 47

(SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SETZE CENTIMS)

€291,49UFDK2L002 Arqueta de 70x70x85 cm de dimensions interiors, prefabricada de formigó o executada in-situ,
inclòs subministrament, col.locació, marc, tapa de fundició dúctil c-250, execució d'entrades,
connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació , càrrega, transport al gestor de
residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclos cànon d'abocament i manteniment. tot
inclòs completament acabat.

P- 48

(DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

€6,26mFFB28355 Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

P- 49

(SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

€3,83MFG310015 Conductor de coure armat tipus rvfv 0,6/1 kv, secció 4x6 mm2. inclou subministrament i col·locació.
tot inclòs.

P- 50

(TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

€5,35MFG310020 Conductor de coure armat tipus rvfv 0,6/1 kv, secció 4x10 mm2 .inclou subministrament i
col·locació. tot inclòs.

P- 51

(CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
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€4,59MFG380020 Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. inclou connexions i proves,
subministrament i col·locació. tot inclòs.

P- 52

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

€21,35UFGD10015 Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. inclou subministrament i col·locació,
completament acabat, segons plànols.

P- 53

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

€5.492,16UFHGAS010 Armari metàl.lic galvanitzat de dues portes (una part de companyia elèctrica, comptadors i fusibles i
l'altra part, per al quadre de comandament) , muntat en superificie, incloent quadre de protecció i
control d'enllumenat, amb protecció magnetotèrmica i diferencial rearmable per cada linia, amb un
total de 6 linies, amb regulador de flux i programació per rellotge astronòmic ( inclòs), preparat per
telegestió via GSM , totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge
HM25 de 30 cm d'alçada i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge.inclou llum
interior amb portalàmpades estanc, ubicant a l'interior tots els elements de protecció, maniobra,
control i comptatge, segons normes de companyia. segons plànols. 

P- 54

(CINC MIL QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETZE CENTIMS)

€131,93UFHM1S002 Fonament de formigó per a columna de llum de 7 metres d'alçada. Inclou tots els treballs i
materials necessaris per a la posterior instal·lació de la comumna de llum (plantilla amb varilles
roscades segons prescripcions de la DF). Inclou cablejat necessari. inclou subministrament i
col·locació. tot inclòs segons plànols.

P- 55

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€1.371,19UFHM1S073 Fanal model QUAD T de Roure de 7 metres d'alçada. Inclou llum de leds de 53W. Inclosa caixa de
connexió i cablejat interior. Inclou subministrament i col·locació. Inclou part proporcional de material
auxiliar necessari. 

P- 56

(MIL TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)

€2.263,53uFJMZUR40 Connexió a la xarxa general. inclou els drets de la companyia, el comptador volumètric per a
escomesa de 10 m3/h, el ramal de 40 mm, connexions, permisos i accessoris

P- 57

(DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

€199,56uFJS1U040 Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i racor 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- 58

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

€257,31UFQ11S020 Banc tipus 'neobarcino de benito o equivalent, d'1,80m de longitud, format per estructura de fosa ,
respatller i seient ergonòmics mitjançant lames de fusta tropical color natural fsc massissa tractada i
cargols d'ancoratge a l'estructura d'acer inoxidable. inclou subministrament, col·locació, excavació,
formigonat dels daus de base i ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. tot inclòs
completament acabat.

P- 59

(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

€212,68UFQ11SN10 Cadira tipus 'neobarcino de benito o equivalent, de 0,70 m de longitud, format per estructura de
fosa , respatller i seient ergonòmics mitjançant lames de fusta tropical color natural fsc massissa
tractada i cargols d'ancoratge a l'estructura d'acer inoxidable. inclou subministrament, col·locació,
excavació, formigonat dels daus de base i ancoratge als daus de formigó amb fixacions
mecàniques. tot inclòs completament acabat.

P- 60

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

€154,87uFQ21SC60 Paperera tipus Barcelona o equivalent de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de fosa amb
acabat color negre forja i suports laterals de fosa, col·locada amb fixacions mecàniques.
Subministrament i col·locació.Segons plànols.

P- 61

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€71,20UFQ42S102 Subministrament icol·locació de pilona model adelaida de ado o similar de ferro. acabat lacat al
forn, color gris fosc., de 500 mm d'alçària i d 200 mm, per a carrers peatonals. inclou elements
d'ancoratge. tot inclòs completament acabat.

P- 62

(SETANTA-UN EUROS AMB VINT CENTIMS)

€106,29uFR44422C Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

P- 63

(CENT SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
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€105,36uFR44DH2C Subministrament de Platanus x acerifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

P- 64

(CENT CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

€169,44uFR44F82A Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

P- 65

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

€46,14uFR612247 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra
de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

P- 66

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

€50,94uFR612347 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra
de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

P- 67

(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

€77,88uFRZ51100 Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre fins a 22 cm, amb sistema de
subjecció format per tres ancorategs metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor

P- 68

(SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

€100,10uFRZ51200 Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre entre 23 i 47 cm, amb sistema
de subjecció format per tres ancorategs metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor

P- 69

(CENT EUROS AMB DEU CENTIMS)

€12,53m3G2266221 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació

P- 70

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

€19,77M3G229U010 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

P- 71

(DINOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

€2,58m2G7B111D0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat
sense adherir

P- 72

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

€11,82MG974U020 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, inclosa
excavació, base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

P- 73

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€0,37M2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eciP- 74
(ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

€0,35M2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ecr-1P- 75
(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

€1,13MGBA1U050 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 76

(UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

€9,86M2GBA32555 Pintat amb dues capes de senyals prévies a un pas elevat, segons directrius de la direcció de les
obres, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, de qualsevol color (fins i tot
triangles de diferents colors)  i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 77

(NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

€69,90uGBB1U120 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 78

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
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€32,48MGBBVU205 Suport d'alumini extrusionat de 90mm de diàmetre, segons col·locat sobre placa d'ancoratge
embeguda en cimentació, segons plànols. Inclou part proporcional d'execució de la cimentació
(excavació, formigó, col·locació de la placa d'ancoratge, etc), inclou part proporcional de la placa
d'ancoratge. Inclou part proporcional d'abraçadores per a la col·locació de totes les senyals que
s'hagin de muntar sobre el suport.

P- 79

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

€202,97UGD5JS010 Pou d'embornal de 100x50 cm i d'alçària variable , amb connexió directa a col·lector o amb
connexió a tub d'escomesa, de formigó hm-20, segons detalls. Inclos l'entroncament amb el tub de
clavegueram ( incloent l'armat o peça clip corresponent). inclou bastiment i la reixa de fosa dúctil
tipus tango benito o similar de classe d-400, col.locat segons plànols.

P- 80

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

€196,64MGD5KU010 Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, sobre canal de
formigó hm-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa d-400, segons
plànols. inclou excavació necessaria per la seva execució i la connexió amb els tubs entrants i/o
sortints.

P- 81

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

€160,69UGD7FS315 Nova escomesa d'aigües residuals de les edificacions existents i connexió de'aquesta a la nova
xarxa de residuals. Inclou substitució del tub escomesa actual per tub de 200 mm de pvc ( fins a 6
m de llargada) . incloent enderroc i retirada de clavegeró existent, excavació de rasa, connexions,
rebliment amb material seleccionat i en cas necessari, la demolició i retirada de paviment. Inclou
nou clavegueró de d200mm, peça especial per aconnexió d'escomesa a tub de residuals i tots els
materials i feines necessàries per a un perfecte funcionament. totalment acabada, fins i tot reforç de
formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió. inclou càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants ( inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador). 

P- 82

(CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

€152,92UGD7FS31Z Connexió d'embornal a pou existent de xarxa de pluvials, amb tub de 300/350 mm de pe o pvc (
fins 15 m de llargada) inclou tall amb disc del paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment de
vorera i paviment asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica, tub, elements de connexió,
rebliment de rasa fins a 20 cm per sobre la generatriu del tub amb formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió, rebliment amb terres , base de formigó i preposició de
paviment de vorera, i base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada. tot inclòs completament acabat.
Inclou càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants ( inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador). 

P- 83

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

€48,13M3GD7FSP50 Rebliment amb formigó hm-20 de rasa per a tub de clavegueram fins a 15 cm per sobre la
genratriu del tub. segons plànol detall.

P- 84

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

€12,77MGDG3S0C6 Canalització de serveis en vorera o calçada, amb 2 tubs corrugats flexibles de pe de doble capa de
110 mm de diàmetre formigonat , lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, incloent
excavació i reblert de rasa amb formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
segons plànols, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. inclòs transport a obra, muntatge soterrat i material
auxiliar i de fixació necessari. inclou subministrament i col·locació de cinta guia. inclou
subministrament i col·locació de banda de material plàstic per a la senyalització de la canalització.
inclou subministrament i col·locació de banda de material plàstic per a la senyalització de la
canalització.

P- 85

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

€27,79MGDG3S0P7 Canalització de serveis amb 7 tubs corrugats flexibles de pe de doble capa, 2 tubs de 160 mm de
diàmetre i 2 tubs de 125 mm de diàmetre i 3 tubs de 40 mm, incloent excavació, dau de formigó de
15 n/mm2 de resistència característica a la compressió (65 cm x 50 cm), rebliment amb material
seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

P- 86

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

€109,38UGDK2U100 Pericó per a canalització de serveis de 40x40 cm i 100cm de fondària, amb parets de 15 cm de
gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó hm20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 87

(CENT NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
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€38,38UGDKZS040 Marc de 42x42 cm amb tapa de fosa dúctil , tipus D-400, totalment col·locatP- 88
(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

€31,75UGFB1SEOC Obra civil corresponent a escomesa d'aigua potable fins a 5 m de longitud, amb tub de polietilè
d'alta densitat, tipus pe-100, de dn 32 mm per a pn 16 bar, inclòs demolició, excavació i rebliment
de la rasa, llit i recobriment de sorra, totalment acabada. 

P- 89

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

€33,45uHRE22100 Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de
fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció
d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs

P- 90

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

€4.100,00PaPA000EF1 Partida alçada de abonament integre per a la retirada d'elements i de mobiliari urbà existent a
retirar en l'àmbit de projecte. inclou retirada de pilones, bancs, papereres, baranes, reixes , punts
de llum a substituir , escocells , etc... inclou desconnexió i tots els treballs necessària a realitzar
previs a la retirada de punts de llum. inclou càrrega i transport del elements retirats a abocador
autoritzat. inclou cànon d'abocador i taxes corresponents. tot inclòs.

P- 91

(QUATRE MIL  CENT EUROS)

€4.800,00PaPA000S01 Partida alçada a justificar per a soterrament d'instal·lacions de Telefonica que actualment van per
façana. inclou desconnexió de la instal·lació, desmuntatge, retirada, càrrega i transport a abocador
autoritzat. inclou cànon d'abocador ,taxes i manteniment. inclou soterrament de les xarxes segons
indicacions de la companyia.

P- 92

(QUATRE MIL VUIT-CENTS EUROS)

€600,00PaPA000S02 Partida alçada a justificar per recol·locació de marcs i tapes existents, de qualsevol tamany i de
qualsevol companyia de servei, i adequació al nova rasant del carrer. inclou substitució de marcs i
tapes existents per elements nous en cas que estiguin en mal estat.

P- 93

(SIS-CENTS EUROS)

€2.000,00PaPA000S03 Partida alçada a justificar per possibles afectacions a serveis existents.P- 94
(DOS MIL EUROS)

€2.100,00PaPA000S04 Partida alçada a justificar per possibles afectacions façanes d'edificacions existents.P- 95
(DOS MIL  CENT EUROS)

€15.450,00PaPA000SS1 Partida alçada a justificar per a seguretat i salut.P- 96
(QUINZE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

€1.500,00PaPA00S0AP Partida alçada a justificar per a la retirada de tram existent de xarxa d'aigua potable a renovar, tubs
de qualsevol material ( incloent fibrociment). inclou localització de la instal·lació ,excavació,
anulació del tram a substituir, retirada, càrrega i transport a abocador autoritzat de tubs, pericons,
marcs, tapes, vàlvules i tots aqueslls elements que quedin anulats per la nova instal·lació d'aigua
potable . inclou cànon d'abocament i manteniment d'abocador, taxes i certificat. tot inclòs.

P- 97

(MIL CINC-CENTS EUROS)

€288,00PaPA00SPRI Partida alçada a justificar per a la connexió del nou prisma de fibra optica al prisma existent.P- 98
(DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS)

€3.000,00PAPASE0010 Partida alçada a justificar per a enderrocament i retirda d'elements diversos, embornals, reixes,
arquetes, pericons, marcs i tapes, etc. de qualsevol tipus de material amb mitjans mecànics o
manuals. càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la direcció facultativa, tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material
d'enderroc i transport a abocador autoritzat (incl+os cànom, manteniment i taxes).tot inclòs
completament acabat.

P- 99

(TRES MIL EUROS)

€3.359,92PAXPB0SELE Partida alçada a justificar per a soterrament d'instal·lacions de la xarxa elèctrica que actualment
van per façana. inclou desconnexió de la instal·lació, desmuntatge, retirada, càrrega i transport a
abocador autoritzat. inclou cànon d'abocador ,taxes i manteniment. inclou soterrament de les
xarxes segons indicacions de la companyia.

.

P- 100

(TRES MIL TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
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P-1 F2160020 M3 Enderrocament de murs, tanques d'obra, xemeneies, marges escales, etc. de qualsevol
material amb mitjans mecànics o manuals. càrrega, condicionament de la zona afectada
segons criteri de la direcció facultativa.tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.tot inclòs
completament acabat. Inclou separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor,
càrrega del material d'enderroc, transport i deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència,a qualsevol distància, de residus procedents de construcció o demolició. inclou
cànon d'abocador, taxes i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del
residu.tot inclòs completament acabat.

16,22 €

Altres conceptes 16,22000 €

P-2 F2190040 M Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs
dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals. tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes .inclou separació en obra, manteniment i senyalització del
contenidor, càrrega del material d'enderroc, transport i deposició controlada a centre de
reciclatge o transferència, a qualsevol distància, de residus procedents de construcció o
demolició. inclou cànon d'abocador, taxes i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu.tot inclòs completament acabat.

0,86 €

Altres conceptes 0,86000 €

P-3 F2190400 M2 Enderrocament de paviments de peces, col·locat sobre morter i base de formigó de qualsevol
gruix amb mitjans mecànics o manuals. tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemesd'enderroc. inclou separació en obra, manteniment i
senyalització del contenidor, càrrega del material d'enderroc, transport i deposició controlada
a centre de reciclatge o transferència a qualsevol distància , de residus procedents de
construcció o demolició. inclou cànon d'abocador, taxes i tota la documentació acreditativa
del procés de deposició del residu.tot inclòs completament acabat.

2,13 €

Altres conceptes 2,13000 €

P-4 F2190700 M Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. tot inclòs. 4,02 €
Altres conceptes 4,02000 €

P-5 F2190710 M2 Fresat de paviment asfàltic amb mitjans mecànics fins a 5 cm , tria i acumulació dels residus
a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu
transport.tot inclòs completament acabat. nclou separació en obra, manteniment i
senyalització del contenidor, càrrega del material d'enderroc, transport i deposició controlada
a centre de reciclatge o transferència,a qualsevol distància, de residus procedents de
construcció o demolició. inclou cànon d'abocador, taxes i tota la documentació acreditativa
del procés de deposició del residu.tot inclòs completament acabat.

3,39 €
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Altres conceptes 3,39000 €

P-6 F219S500 M2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o
manuals.Inclou enderrocament de base i subbase de qualsevol material incloent gravaciemnt
o formigó. Inclou tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes. inclou separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, càrrega del
material d'enderroc, transport i deposició controlada a centre de reciclatge o transferència,a
qualsevol distància, de residus procedents de construcció o demolició. inclou cànon
d'abocador, taxes i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu.tot
inclòs completament acabat.

2,35 €

Altres conceptes 2,35000 €

P-7 F21D0010 U Enderrocament d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes, etc. de qualsevol tipus de
material amb mitjans mecànics o manuals. càrrega, condicionament de la zona afectada
segons criteri de la direcció facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc i transport a abocador autoritzat
(incl+os cànom, manteniment i taxes).tot inclòs completament acabat.

12,81 €

Altres conceptes 12,81000 €

P-8 F21D51J2 m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó
vibropremsat amb solera de 20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

8,70 €

Altres conceptes 8,70000 €

P-9 F21DGG02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

4,69 €

Altres conceptes 4,69000 €

P-10 F21DU001 M Enderroc d'interceptor, de 50 cm d'amplària i 90 cm de fondària, com a màxim, a ma i amb
martell picador i càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor

3,37 €

Altres conceptes 3,37000 €

P-11 F21R0010 U Talat d'arbre, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu
transport.tot inclòs completament acabat.

24,11 €

Altres conceptes 24,11000 €

P-12 F21R1260 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de
la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta
de compostatge (no mes lluny de 20 km)

64,23 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials a 5,12600 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus  de troncs i soques no espec 26,13870 €
Altres conceptes 32,96530 €

P-13 F21R12A0 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa
a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

93,00 €
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B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus  de troncs i soques no espec 34,85160 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials a 7,68900 €
Altres conceptes 50,45940 €

P-14 F21R12D0 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, deixant la soca a la vista,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa
a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

286,34 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus  de troncs i soques no espec 174,25800 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials a 25,63000 €
Altres conceptes 86,45200 €

P-15 F21R4060 u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de
soques

20,03 €

Altres conceptes 20,03000 €

P-16 F21R4090 u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de
soques

43,41 €

Altres conceptes 43,41000 €

P-17 F21R40B0 u Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador
de soques

62,61 €

Altres conceptes 62,61000 €

P-18 F221S210 M3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics ,
càrrega del material i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. tot inclòs
completament acabat. inclou cànon, taxes i manteniment d'abocador.

2,64 €

Altres conceptes 2,64000 €

P-19 F2221242 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
minirasadora manual

4,72 €

Altres conceptes 4,72000 €

P-20 F222S020 M3 Excavació de rases i pous en presència de serveis amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge. tot inclòs completament acabat. inclou cànon, taxes i manteniment d'abocador.

4,02 €

Altres conceptes 4,02000 €

P-21 F2270100 M2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. tot inclòs completament
acabat.

0,40 €

Altres conceptes 0,40000 €

P-22 F2280500 M3 Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriment.
inclou subministrament i col·locació. tot inclòs.

20,56 €

B0311500 T Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 19,18500 €
Altres conceptes 1,37500 €

PROJECTE EXECUTIU  DE LES OBRES D´URBANITZACIÓ DE L´ENTORN DE L´AVINGUDA D´ESPANYA
DE PARETS DEL VALLÈS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 29/7/2014 Pàg.: 4

P-23 F228S111 m3 Rebliment i compactat de rases de qualsevol fondària amb terres adequades procedents de
préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra,
amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

6,34 €

B03DU210 m3 Terra adequada procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i transpor 3,60000 €

B0111000 M3 Aigua 0,03900 €
Altres conceptes 2,70100 €

P-24 F228S120 M3 Rebliment i compactat de rases de qualsevol fondària amb terres procedents de prèstecs
interiors, amb mitjans mecànics o manuals. tot inclòs completament acabat.

2,88 €

B0111000 M3 Aigua 0,03900 €
Altres conceptes 2,84100 €

P-25 F228SRES m2 Paviment drenant de graves amb resina per a escossells de 12 cm de gruix. Velestone Resin
o equivalent. Inclou resines.

58,29 €

B033ASRE m2  Subministrament de 12 cm graves amb part proporcional de resina per a escossells. 50,00000 €
Altres conceptes 8,29000 €

P-26 F9310010 M3 Base granular de tot-u artificial compactada. inclou subministrament, estesa, refí i
compactació al 100% pm. inclou la compactació de la capa inferior sobre la que s'assenta.

16,06 €

B0372U20 M3 Tot-u artificial amb un cbr 80 11,83600 €

B0111000 M3 Aigua 0,03900 €
Altres conceptes 4,18500 €

P-27 F931S010 M3 Subbase de grava- balast (grandària màxima de 60 a 80 mm), amb estesa i piconatge del
material. inclou la compactació de la capa inferior sobre la que s'assenta.

15,10 €

B0111000 M3 Aigua 0,03900 €

B0332300 M3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 12,86000 €
Altres conceptes 2,20100 €

P-28 F9365G21 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 mecànic, amb acabat reglejat

43,66 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 43,09670 €
Altres conceptes 0,56330 €

P-29 F9650310 M Vorada prefabricada de formigó T3, de 100x14/17x28 cm amb base de formigó hm-20, inclou
subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. tot inclòs
completament acabat.

11,06 €

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 3,40575 €

B0710250 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons 0,11092 €

B9650310 M Vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 cm 3,90600 €
Altres conceptes 3,63733 €

P-30 F965S400 M Vorada prefabricada de formigó , de 100x40x15 cm amb base de formigó hm-20, inclou
subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. tot inclòs
completament acabat.

18,42 €
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B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 3,40575 €

B0710250 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons 0,11092 €

B965S4015 m Vorada prefabricada de formigó prefabricat de 100x40x15 cm 11,26650 €
Altres conceptes 3,63683 €

P-31 F96AS020 M Vorada metàl·lica d'acer galvanitzat de 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, amb potes
d'ancoratge cada 50 cm, amb base de formigó hm-20, inclou subministrament, col·locació i i
p.p. de peces especials, segons plànols. tot inclòs completament acabat.

19,51 €

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 0,45410 €

B96AS021 M Vorada metàl·lica d'acer galvanitzat de 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, amb potes d' 17,05000 €
Altres conceptes 2,00590 €

P-32 F96ASGEL m2 Pas elevat de vianants per a control de la velocitat dels vehicles, executat amb formigó
HM-20, inclosa pintura i pintat segons plànols. Inclou tots els materials i treballs necessaris
per a  la seva correcta execució. Totalment acabat.

22,91 €

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 13,62300 €
Altres conceptes 9,28700 €

P-33 F991S150 U Escocell metàl·lic rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de mides 160x120 cm de 20 cm
d´alçària i 10 mm de gruix amb potes d´ancoratge cada 0,50 m com a màxim,realitzat en
taller i muntat en obra. inclou base de formigó hm-20, segons plànols de detall. tot inclòs
completament acabat.

87,92 €

B96AS160 u Escocell metàl·lic de planxa d'acer galvanitzat, de mides 160x120 cm  de 20 cm d´alçà 65,20000 €

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 10,17184 €
Altres conceptes 12,54816 €

P-34 F9A1201F m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 22,82 €
B0321000 m3 Sauló sense garbellar 18,06650 €

B0111000 M3 Aigua 0,03900 €
Altres conceptes 4,71450 €

P-35 F9E10020 M2 Rajol hidràulic 20x20x4 cm per a voreres, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de
ciment. model a determinar per la direcció d'obra. inclou subministrament i col·locació. tot
inclòs completament acabat, segons plànols de detall.

12,94 €

B9E10010 M2 Panot gris de 20x20x4 cm 4,35540 €

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 0,22383 €

B0111000 M3 Aigua 0,03900 €
Altres conceptes 8,32177 €

P-36 F9F5U009 M2 Paviment de peces prefabricades de formigo , tipus llosa vulcano, terana six de breinco o
similar de diferents mides , col·locades segons plànol detall) de 8 cm de gruix i color arena,
marfil , a definir per la direcció facultativa, colocat sobre solera de morter de 3 cm de gruix,

24,13 €
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inclòs el morter i totes les feines necessaries per a la seva col.locació, inclos part
proporcional de talls.

B9F1S001 M2 Paviment de peces prefabricades de formigo, tipus llosa vulcano de breinco o similar d 11,77080 €
Altres conceptes 12,35920 €

P-37 F9H10010 t Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granític, inclou subministrament,
col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.

50,76 €

B9H10120 t Mescla bituminosa contínua en calent per a capa intermitja AC 22 bin B50/70 D/S/G a 46,91000 €

B0552B00 Kg Emulsió bituminosa catiònica tipus eci 1,48500 €
Altres conceptes 2,36500 €

P-38 F9H10020 T Aglomerat asfàltic rodadura ac 16 surf b50/70 d/s granític, inclou subministrament,
col·locació, estesa i compactació. tot inclòs completament acabat

42,57 €

B9H10010 T Mescla bituminosa contínua en calent per a capa de rodadura ac 16 surf b50/70 d/s a 34,61000 €

B0552B00 Kg Emulsió bituminosa catiònica tipus eci 2,14500 €
Altres conceptes 5,81500 €

P-39 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa disccontínua de 10 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,78 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,37350 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,09231 €
Altres conceptes 0,31419 €

P-40 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

7,79 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,90464 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 3,73351 €
Altres conceptes 3,15185 €

P-41 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

62,47 €

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 52,41000 €
Altres conceptes 10,06000 €

P-42 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

54,60 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 44,54000 €
Altres conceptes 10,06000 €

P-43 FBB21A41 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 95x145 cm, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament

276,24 €

BBM1BQL2 u Placa d'orientació o situació, de 95x145 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensit 261,18000 €
Altres conceptes 15,06000 €

P-44 FBB21A61 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 95x195 cm, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament

418,15 €
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BBM1BQS2 u Placa d'orientació o situació, de 95x195 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensit 403,09000 €
Altres conceptes 15,06000 €

P-45 FD7JS630 M Tub pead ó polipropilè de 535 mm de diàmetre interior i 630 mm de diàmetre exterior, doble
paret sn 8. inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. part
proporcional de peces especials. assentat i recobert amb sorra. tot inclòs completament
acabat, segons plànols.

54,75 €

BD7JD630 m Tub pead ó polipropilè de 535 mm de diàmetre interior i 630 mm de diàmetre exterior, 41,31000 €

B0311500 T Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 4,98810 €
Altres conceptes 8,45190 €

P-46 FD7Z0130 U Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada fins a 15 m de longitud.
inclou tall amb disc del paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment de vorera i
paviment asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica, tub de diàmetre inferior a 600 mm
de diàmetre interior, rebliment, base de formigó i preposició de paviment de vorera, i base de
tot-ú i paviment asfàltic a calçada. tot inclòs completament acabat.

534,70 €

BD7Z0130 U Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada, inclou tall amb disc d 534,70000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-47 FDD10110 U Pou de registre prefabricat d '1,20 m de diàmetre, amb una profunditat màxima de 3 m, per a
tubs de fins a 90 cm. iinclou: excavació i posterior reblert, pates, marc octogonal o quadrat
aparent segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de
bloqueig de fosa dúctil segons norma en-124 classe d-400, segons detall. tot inclòs
completament acabat.

779,16 €

BDD10001 U Con de reducció prefabricat, de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària, de formigó 142,43000 €

BDD10003 U Anell prefabricat, de 120 cm de diàmetre i 60 cm d'alcària, de formigó armat, amb pate 119,80000 €

BDD10005 U Base de pou prefabricada, de 120 cm de diàmetre i 120 cm d'alcària, de formigó armat 298,50000 €

BDDZ0025 U Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment massisat i tapa rodona art 190,75000 €
Altres conceptes 27,68000 €

P-48 FDK2L002 U Arqueta de 70x70x85 cm de dimensions interiors, prefabricada de formigó o executada
in-situ, inclòs subministrament, col.locació, marc, tapa de fundició dúctil c-250, execució
d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació , càrrega, transport
al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclos cànon d'abocament i
manteniment. tot inclòs completament acabat.

291,49 €

BDK2L070 U Arqueta de 70x70x85 cm de dimensions interiors, prefabricada de formigó o executad 198,83000 €

BDKZL070 U Bastiment i tapa de fosa dúctil c-250 per a  arqueta de 70x70 cm. 74,60000 €

B2RA0100 T Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i 2,36467 €

F2220020 M3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o man 3,45463 €
Altres conceptes 12,24070 €

P-49 FFB28355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,

6,26 €
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utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

BFWB2805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal ext 2,09400 €

BFB28300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pres 1,10160 €

BFYB2805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,21000 €
Altres conceptes 2,85440 €

P-50 FG310015 M Conductor de coure armat tipus rvfv 0,6/1 kv, secció 4x6 mm2. inclou subministrament i
col·locació. tot inclòs.

3,83 €

BG310015 M Conductor de coure armat tipus rvfv 0,6/1 kv de secció 4x6 mm2 1,90740 €
Altres conceptes 1,92260 €

P-51 FG310020 M Conductor de coure armat tipus rvfv 0,6/1 kv, secció 4x10 mm2 .inclou subministrament i
col·locació. tot inclòs.

5,35 €

BG310020 M Conductor de coure armat tipus rvfv 0,6/1 kv de secció 4x10 mm2 2,77440 €
Altres conceptes 2,57560 €

P-52 FG380020 M Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. inclou connexions i
proves, subministrament i col·locació. tot inclòs.

4,59 €

BGY38000 U Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,11000 €

BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 0,92820 €
Altres conceptes 3,55180 €

P-53 FGD10015 U Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. inclou subministrament i
col·locació, completament acabat, segons plànols.

21,35 €

BGD10015 U Pica de terra per connectar al punt de llum o centre de maniobra 14,11000 €
Altres conceptes 7,24000 €

P-54 FHGAS010 U Armari metàl.lic galvanitzat de dues portes (una part de companyia elèctrica, comptadors i
fusibles i l'altra part, per al quadre de comandament) , muntat en superificie, incloent quadre
de protecció i control d'enllumenat, amb protecció magnetotèrmica i diferencial rearmable per
cada linia, amb un total de 6 linies, amb regulador de flux i programació per rellotge
astronòmic ( inclòs), preparat per telegestió via GSM , totalment instal·lat, connectat i provat,
s´inclou base de formigó d'ancoratge HM25 de 30 cm d'alçada i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge.inclou llum interior amb portalàmpades estanc, ubicant a
l'interior tots els elements de protecció, maniobra, control i comptatge, segons normes de
companyia. segons plànols.

5.492,16 €

BHGAS010 U Armari de xapa d'acer inoxidable de 2 mm de gruix , muntat en superificie, incloent qu 5.121,24000 €

BHGWU001 U Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enll 63,58000 €
Altres conceptes 307,34000 €

P-55 FHM1S002 U Fonament de formigó per a columna de llum de 7 metres d'alçada. Inclou tots els treballs i
materials necessaris per a la posterior instal·lació de la comumna de llum (plantilla amb
varilles roscades segons prescripcions de la DF). Inclou cablejat necessari. inclou
subministrament i col·locació. tot inclòs segons plànols.

131,93 €



PROJECTE EXECUTIU  DE LES OBRES D´URBANITZACIÓ DE L´ENTORN DE L´AVINGUDA D´ESPANYA
DE PARETS DEL VALLÈS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 29/7/2014 Pàg.: 9

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 27,22346 €

BHWM1000 U Part proporcional d'accessoris per a columnes 27,48000 €
Altres conceptes 77,22654 €

P-56 FHM1S073 U Fanal model QUAD T de Roure de 7 metres d'alçada. Inclou llum de leds de 53W. Inclosa
caixa de connexió i cablejat interior. Inclou subministrament i col·locació. Inclou part
proporcional de material auxiliar necessari.

1.371,19 €

BHWM1000 U Part proporcional d'accessoris per a columnes 27,48000 €

BHM1SBAL7 u Fanal model QUAD T de Roure de 7 metres d'alçada. Inclou llum de leds de 53W. Incl 1.300,00000 €
Altres conceptes 43,71000 €

P-57 FJMZUR40 u Connexió a la xarxa general. inclou els drets de la companyia, el comptador volumètric per a
escomesa de 10 m3/h, el ramal de 40 mm, connexions, permisos i accessoris

2.263,53 €

BJM11409 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´ 1.330,00000 €

BJMZU040 u Ramal de connexió de 40 mm per a connectar la xarxa general amb la xarxa de reg 475,31000 €

BJMZU0C0 u Drets d'escomesa de tipus C, per a companyia subministradora d'aigua 432,06000 €
Altres conceptes 26,16000 €

P-58 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i racor 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

199,56 €

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 30,00000 €

BJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i racor de connexió tipus 145,21000 €
Altres conceptes 24,35000 €

P-59 FQ11S020 U Banc tipus 'neobarcino de benito o equivalent, d'1,80m de longitud, format per estructura de
fosa , respatller i seient ergonòmics mitjançant lames de fusta tropical color natural fsc
massissa tractada i cargols d'ancoratge a l'estructura d'acer inoxidable. inclou
subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i ancoratge als daus
de formigó amb fixacions mecàniques. tot inclòs completament acabat.

257,31 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,12040 €

BQ110020 U Banc tipus 'neobarcino de benito o equivalent, d'1,80m de longitud, format per estructu 188,87000 €
Altres conceptes 63,31960 €

P-60 FQ11SN10 U Cadira tipus 'neobarcino de benito o equivalent, de 0,70 m de longitud, format per estructura
de fosa , respatller i seient ergonòmics mitjançant lames de fusta tropical color natural fsc
massissa tractada i cargols d'ancoratge a l'estructura d'acer inoxidable. inclou
subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i ancoratge als daus
de formigó amb fixacions mecàniques. tot inclòs completament acabat.

212,68 €
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B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,12040 €

BQ110010 U Cadira tipus 'neobarcino de benito o equivalent, de 0,70 m de longitud, format per estr 165,82000 €
Altres conceptes 41,73960 €

P-61 FQ21SC60 u Paperera tipus Barcelona o equivalent de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de fosa amb
acabat color negre forja i suports laterals de fosa, col·locada amb fixacions mecàniques.
Subministrament i col·locació.Segons plànols.

154,87 €

BQ21FC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de fosa amb acabat color negre for 146,40000 €
Altres conceptes 8,47000 €

P-62 FQ42S102 U Subministrament icol·locació de pilona model adelaida de ado o similar de ferro. acabat lacat
al forn, color gris fosc., de 500 mm d'alçària i d 200 mm, per a carrers peatonals. inclou
elements d'ancoratge. tot inclòs completament acabat.

71,20 €

BQ42S100 U Pilona fixa model adelaida  o similar de ferro. acabat lacat al forn, color gris fosc., de 5 44,46000 €

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 0,09082 €
Altres conceptes 26,64918 €

P-63 FR44422C u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

106,29 €

BR44422C u Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 106,29000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-64 FR44DH2C u Subministrament de Platanus x acerifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

105,36 €

BR44DH2C u Platanus x acerifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 105,36000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-65 FR44F82A u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 16 a 18 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

169,44 €

BR44F82A u Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terr 169,44000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-66 FR612247 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

46,14 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 22,23360 €

B0111000 M3 Aigua 0,09360 €
Altres conceptes 23,81280 €

P-67 FR612347 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

50,94 €
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BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 22,23360 €

B0111000 M3 Aigua 0,09360 €
Altres conceptes 28,61280 €

P-68 FRZ51100 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre fins a 22 cm, amb
sistema de subjecció format per tres ancorategs metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor

77,88 €

BRZ51100 u Conjunt per a fixació de pa de terra d'arbre de perímetre fins a 22 cm, format per tres 35,55000 €
Altres conceptes 42,33000 €

P-69 FRZ51200 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre entre 23 i 47 cm, amb
sistema de subjecció format per tres ancorategs metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor

100,10 €

BRZ51200 u Conjunt per a fixació de pa de terra d'arbre de perímetre entre 23 i 47 cm, format per tr 55,58000 €
Altres conceptes 44,52000 €

P-70 G2266221 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat
d'humectació

12,53 €

B0111000 M3 Aigua 0,03900 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 8,38800 €
Altres conceptes 4,10300 €

P-71 G229U010 M3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

19,77 €

B033U030 M3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 15,63000 €
Altres conceptes 4,14000 €

P-72 G7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2,
col·locat sense adherir

2,58 €

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/ 1,28700 €
Altres conceptes 1,29300 €

P-73 G974U020 M Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, inclosa
excavació, base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients, totalment col·locada

11,82 €

B0DZA000 L Desencofrant 0,01520 €

B051U012 T Ciment pòrtland cem i 32,5 n segons une-en 197-1 0,05310 €

B974U020 M Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix 2,96100 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,31000 €

B0718U00 M3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,41601 €

B060U110 M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàsti 3,19920 €

B0DZU005 U Materials auxiliars per a encofrar 0,04800 €
Altres conceptes 4,81749 €

P-74 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci 0,37 €
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B055U024 Kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus eci 0,28800 €
Altres conceptes 0,08200 €

P-75 G9J1U020 M2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ecr-1 0,35 €
B055U020 Kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ecr-1 0,10800 €

Altres conceptes 0,24200 €

P-76 GBA1U050 M Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,13 €

B8ZBUU01 Kg Microesferes de vidre 0,12864 €

B8ZBU100 Kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,60120 €
Altres conceptes 0,40016 €

P-77 GBA32555 M2 Pintat amb dues capes de senyals prévies a un pas elevat, segons directrius de la direcció de
les obres, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, de qualsevol color (fins i
tot triangles de diferents colors) i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

9,86 €

B8ZBU100 Kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,33800 €

B8ZBUU01 Kg Microesferes de vidre 0,40200 €
Altres conceptes 7,12000 €

P-78 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

69,90 €

BBM1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, in 60,46000 €
Altres conceptes 9,44000 €

P-79 GBBVU205 M Suport d'alumini extrusionat de 90mm de diàmetre, segons col·locat sobre placa d'ancoratge
embeguda en cimentació, segons plànols. Inclou part proporcional d'execució de la
cimentació (excavació, formigó, col·locació de la placa d'ancoratge, etc), inclou part
proporcional de la placa d'ancoratge. Inclou part proporcional d'abraçadores per a la
col·locació de totes les senyals que s'hagin de muntar sobre el suport.

32,48 €

BBMZU612 M Suport d'alumini extrusionat de 90mm de diàmetre. 20,06000 €

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 11,35250 €
Altres conceptes 1,06750 €

P-80 GD5JS010 U Pou d'embornal de 100x50 cm i d'alçària variable , amb connexió directa a col·lector o amb
connexió a tub d'escomesa, de formigó hm-20, segons detalls. Inclos l'entroncament amb el
tub de clavegueram ( incloent l'armat o peça clip corresponent). inclou bastiment i la reixa de
fosa dúctil  tipus tango benito o similar de classe d-400, col.locat segons plànols.

202,97 €

B071UC01 M3 Morter m-80 1,20300 €



PROJECTE EXECUTIU  DE LES OBRES D´URBANITZACIÓ DE L´ENTORN DE L´AVINGUDA D´ESPANYA
DE PARETS DEL VALLÈS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 29/7/2014 Pàg.: 13

B0D7UC02 M2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,87000 €

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 47,68050 €

BD5ZSTA U Subministrament de marc i reixa model tango de benito o similar de mides 980 x 490 x 105,84000 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,36400 €

B0A31000 Kg Clau acer 0,28350 €
Altres conceptes 44,72900 €

P-81 GD5KU010 M Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, sobre canal
de formigó hm-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa d-400,
segons plànols. inclou excavació necessaria per la seva execució i la connexió amb els tubs
entrants i/o sortints.

196,64 €

B0D7UC02 M2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 3,91000 €

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 24,06730 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,79000 €

B071UC01 M3 Morter m-80 0,48120 €

B0A3UC10 Kg Clau acer 0,25500 €

BD5ZUC02 M Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t de càrrega de ruptura 105,75000 €
Altres conceptes 59,38650 €

P-82 GD7FS315 U Nova escomesa d'aigües residuals de les edificacions existents i connexió de'aquesta a la
nova xarxa de residuals. Inclou substitució del tub escomesa actual per tub de 200 mm de
pvc ( fins a 6 m de llargada) . incloent enderroc i retirada de clavegeró existent, excavació de
rasa, connexions, rebliment amb material seleccionat i en cas necessari, la demolició i
retirada de paviment. Inclou nou clavegueró de d200mm, peça especial per aconnexió
d'escomesa a tub de residuals i tots els materials i feines necessàries per a un perfecte
funcionament. totalment acabada, fins i tot reforç de formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió. inclou càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants
( inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador).

160,69 €

BD7FSCLI u Peça especial per a connexió d¡escomesa domiciliària de d200 mm a tub de residuals 30,00000 €

BD7FSS20 M Tub de pvc de paret estructurada, tipus teula, per a clavegueró, de d=200 mm, de sn8 63,65000 €

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 5,90330 €
Altres conceptes 61,13670 €

P-83 GD7FS31Z U Connexió d'embornal a pou existent de xarxa de pluvials, amb tub de 300/350 mm de pe o
pvc ( fins 15 m de llargada) inclou tall amb disc del paviment asfàltic a demolir, demolició de
paviment de vorera i paviment asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica, tub, elements
de connexió, rebliment de rasa fins a 20 cm per sobre la generatriu del tub amb formigó de
15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb terres , base de
formigó i preposició de paviment de vorera, i base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada. tot
inclòs completament acabat. Inclou càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants (
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador).

152,92 €
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BD7JS300 M Tub pead ó polipropilè de 300 mm de diàmetre interior i 350 mm de diàmetre exterior, 67,90000 €

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 5,90330 €
Altres conceptes 79,11670 €

P-84 GD7FSP50 M3 Rebliment amb formigó hm-20 de rasa per a tub de clavegueram fins a 15 cm per sobre la
genratriu del tub. segons plànol detall.

48,13 €

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 45,41000 €
Altres conceptes 2,72000 €

P-85 GDG3S0C6 M Canalització de serveis en vorera o calçada, amb 2 tubs corrugats flexibles de pe de doble
capa de 110 mm de diàmetre formigonat , lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al
xoc, incloent excavació i reblert de rasa amb formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. inclòs transport a
obra, muntatge soterrat i material auxiliar i de fixació necessari. inclou subministrament i
col·locació de cinta guia. inclou subministrament i col·locació de banda de material plàstic per
a la senyalització de la canalització. inclou subministrament i col·locació de banda de
material plàstic per a la senyalització de la canalització.

12,77 €

B060U110 M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàsti 7,99800 €

BG22S110 M Tub flexible corrugat pe de diàmetre nominal exterior 110 mm , lliure d'halògens amb g 2,68000 €
Altres conceptes 2,09200 €

P-86 GDG3S0P7 M Canalització de serveis amb 7 tubs corrugats flexibles de pe de doble capa, 2 tubs de 160
mm de diàmetre i 2 tubs de 125 mm de diàmetre i 3 tubs de 40 mm, incloent excavació, dau
de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió (65 cm x 50 cm),
rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

27,79 €

BG22S040 m Tub flexible corrugat pe de diàmetre nominal exterior 40 mm , lliure d'halògens amb gr 3,60000 €

BG22S125 M Tub flexible corrugat pe de diàmetre nominal exterior 125 mm , lliure d'halògens amb g 6,44000 €

B060U110 M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàsti 9,39765 €

BG22S160 M Tub flexible corrugat pe de diàmetre nominal exterior 160 mm , lliure d'halògens amb g 7,76000 €
Altres conceptes 0,59235 €

P-87 GDK2U100 U Pericó per a canalització de serveis de 40x40 cm i 100cm de fondària, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó hm20, inclòs excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

109,38 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,55000 €

B0DZU005 U Materials auxiliars per a encofrar 3,84000 €

B060U320 M3 Formigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 20,84000 €

B0D8U001 M2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 4,76000 €
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B0DZA000 L Desencofrant 0,76000 €
Altres conceptes 77,63000 €

P-88 GDKZS040 U Marc de 42x42 cm amb tapa de fosa dúctil , tipus D-400, totalment col·locat 38,38 €
BDKZS050 U Marc de fosa ductil 42x42cm amb tapa tipus D-400 24,32000 €

B071UC01 M3 Morter m-80 1,20300 €
Altres conceptes 12,85700 €

P-89 GFB1SEOC U Obra civil corresponent a escomesa d'aigua potable fins a 5 m de longitud, amb tub de
polietilè d'alta densitat, tipus pe-100, de dn 32 mm per a pn 16 bar, inclòs demolició,
excavació i rebliment de la rasa, llit i recobriment de sorra, totalment acabada.

31,75 €

B0111000 M3 Aigua 0,01872 €
Altres conceptes 31,73128 €

P-90 HRE22100 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb
estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre
material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs

33,45 €

B1Z0A010 kg Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut 1,10000 €

B1Z73100 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163 de 10 mm de gruix, de 30 k 0,72000 €

B1Z0D300 m3 Llata de fusta  de pi, per a seguretat i salut 15,43872 €
Altres conceptes 16,19128 €

P-91 PA000EF1 Pa Partida alçada de abonament integre per a la retirada d'elements i de mobiliari urbà existent a
retirar en l'àmbit de projecte. inclou retirada de pilones, bancs, papereres, baranes, reixes ,
punts de llum a substituir , escocells , etc... inclou desconnexió i tots els treballs necessària a
realitzar previs a la retirada de punts de llum. inclou càrrega i transport del elements retirats a
abocador autoritzat. inclou cànon d'abocador i taxes corresponents. tot inclòs.

4.100,00 €

Sense descomposició 4.100,00000 €

P-92 PA000S01 Pa Partida alçada a justificar per a soterrament d'instal·lacions de Telefonica que actualment van
per façana. inclou desconnexió de la instal·lació, desmuntatge, retirada, càrrega i transport a
abocador autoritzat. inclou cànon d'abocador ,taxes i manteniment. inclou soterrament de les
xarxes segons indicacions de la companyia.

4.800,00 €

Sense descomposició 4.800,00000 €

P-93 PA000S02 Pa Partida alçada a justificar per recol·locació de marcs i tapes existents, de qualsevol tamany i
de qualsevol companyia de servei, i adequació al nova rasant del carrer. inclou substitució de
marcs i tapes existents per elements nous en cas que estiguin en mal estat.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

P-94 PA000S03 Pa Partida alçada a justificar per possibles afectacions a serveis existents. 2.000,00 €
Sense descomposició 2.000,00000 €

P-95 PA000S04 Pa Partida alçada a justificar per possibles afectacions façanes d'edificacions existents. 2.100,00 €
Sense descomposició 2.100,00000 €
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P-96 PA000SS1 Pa Partida alçada a justificar per a seguretat i salut. 15.450,00 €
Sense descomposició 15.450,00000 €

P-97 PA00S0AP Pa Partida alçada a justificar per a la retirada de tram existent de xarxa d'aigua potable a
renovar, tubs de qualsevol material ( incloent fibrociment). inclou localització de la instal·lació
,excavació, anulació del tram a substituir, retirada, càrrega i transport a abocador autoritzat
de tubs, pericons, marcs, tapes, vàlvules i tots aqueslls elements que quedin anulats per la
nova instal·lació d'aigua potable . inclou cànon d'abocament i manteniment d'abocador, taxes
i certificat. tot inclòs.

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-98 PA00SPRI Pa Partida alçada a justificar per a la connexió del nou prisma de fibra optica al prisma existent. 288,00 €
Sense descomposició 288,00000 €

P-99 PASE0010 PA Partida alçada a justificar per a enderrocament i retirda d'elements diversos, embornals,
reixes, arquetes, pericons, marcs i tapes, etc. de qualsevol tipus de material amb mitjans
mecànics o manuals. càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la
direcció facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes i càrrega del material d'enderroc i transport a abocador autoritzat (incl+os cànom,
manteniment i taxes).tot inclòs completament acabat.

3.000,00 €

Sense descomposició 3.000,00000 €

P-100 XPB0SELE PA Partida alçada a justificar per a soterrament d'instal·lacions de la xarxa elèctrica que
actualment van per façana. inclou desconnexió de la instal·lació, desmuntatge, retirada,
càrrega i transport a abocador autoritzat. inclou cànon d'abocador ,taxes i manteniment.
inclou soterrament de les xarxes segons indicacions de la companyia.

.

3.359,92 €

Sense descomposició 3.359,92000 €
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Capítol 01 ENDERROCS_

1 F21R0010 U Talat d'arbre, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.tot
inclòs completament acabat. (P - 11)

24,11 0,000 0,00

2 F2190700 M Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. tot inclòs.
(P - 4)

4,02 120,000 482,40

3 F2190040 M Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats de
qualsevol material, inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o
manuals. tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o
altres sistemes .inclou separació en obra, manteniment i senyalització
del contenidor, càrrega del material d'enderroc, transport i deposició
controlada a centre de reciclatge o transferència, a qualsevol
distància, de residus procedents de construcció o demolició. inclou
cànon d'abocador, taxes i tota la documentació acreditativa del procés
de deposició del residu.tot inclòs completament acabat. (P - 2)

0,86 790,000 679,40

4 F2190400 M2 Enderrocament de paviments de peces, col·locat sobre morter i base
de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemesd'enderroc. inclou separació en obra, manteniment i
senyalització del contenidor, càrrega del material d'enderroc, transport
i deposició controlada a centre de reciclatge o transferència a
qualsevol distància , de residus procedents de construcció o
demolició. inclou cànon d'abocador, taxes i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu.tot inclòs completament
acabat. (P - 3)

2,13 1.361,000 2.898,93

5 F2190710 M2 Fresat de paviment asfàltic amb mitjans mecànics fins a 5 cm , tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.tot
inclòs completament acabat. nclou separació en obra, manteniment i
senyalització del contenidor, càrrega del material d'enderroc, transport
i deposició controlada a centre de reciclatge o transferència,a
qualsevol distància, de residus procedents de construcció o
demolició. inclou cànon d'abocador, taxes i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu.tot inclòs completament
acabat. (P - 5)

3,39 260,000 881,40

6 F219S500 M2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans
mecànics o manuals.Inclou enderrocament de base i subbase de
qualsevol material incloent gravaciemnt o formigó. Inclou tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes. inclou separació en obra, manteniment i senyalització del
contenidor, càrrega del material d'enderroc, transport i deposició
controlada a centre de reciclatge o transferència,a qualsevol distància,
de residus procedents de construcció o demolició. inclou cànon
d'abocador, taxes i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu.tot inclòs completament acabat. (P - 6)

2,35 2.034,000 4.779,90

7 PA000EF1 Pa Partida alçada de abonament integre per a la retirada d'elements i de
mobiliari urbà existent a retirar en l'àmbit de projecte. inclou retirada de
pilones, bancs, papereres, baranes, reixes , punts de llum a substituir ,
escocells , etc... inclou desconnexió i tots els treballs necessària a
realitzar previs a la retirada de punts de llum. inclou càrrega i transport
del elements retirats a abocador autoritzat. inclou cànon d'abocador i
taxes corresponents. tot inclòs. (P - 91)

4.100,00 1,000 4.100,00

8 PASE0010 PA Partida alçada a justificar per a enderrocament i retirda d'elements
diversos, embornals, reixes, arquetes, pericons, marcs i tapes, etc. de
qualsevol tipus de material amb mitjans mecànics o manuals. càrrega,
condicionament de la zona afectada segons criteri de la direcció
facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs
o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc i transport a

3.000,00 1,000 3.000,00

euros
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abocador autoritzat (incl+os cànom, manteniment i taxes).tot inclòs
completament acabat. (P - 99)

9 F21D0010 U Enderrocament d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes, etc.
de qualsevol tipus de material amb mitjans mecànics o manuals.
càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la
direcció facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc i
transport a abocador autoritzat (incl+os cànom, manteniment i
taxes).tot inclòs completament acabat. (P - 7)

12,81 0,000 0,00

10 F21DU001 M Enderroc d'interceptor, de 50 cm d'amplària i 90 cm de fondària, com a
màxim, a ma i amb martell picador i càrrega manual i mecànica de
runes sobre camió o contenidor (P - 10)

3,37 0,000 0,00

11 F2160020 M3 Enderrocament de murs, tanques d'obra, xemeneies, marges escales,
etc. de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. càrrega,
condicionament de la zona afectada segons criteri de la direcció
facultativa.tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs
o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu
transport.tot inclòs completament acabat. Inclou separació en obra,
manteniment i senyalització del contenidor, càrrega del material
d'enderroc, transport i deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència,a qualsevol distància, de residus procedents de
construcció o demolició. inclou cànon d'abocador, taxes i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu.tot inclòs
completament acabat. (P - 1)

16,22 18,000 291,96

TOTAL Capítol 01.01.01 17.113,99

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 01 PAU CASALS _BUTJOSA

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES_

1 F221S210 M3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb
mitjans mecànics , càrrega del material i transport al gestor de residus
o centre de reciclatge autoritzat. tot inclòs completament acabat. inclou
cànon, taxes i manteniment d'abocador. (P - 18)

2,64 1.631,000 4.305,84

2 G2266221 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant
picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació (P - 70)

12,53 1,000 12,53

3 F2270100 M2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. tot
inclòs completament acabat. (P - 21)

0,40 3.262,000 1.304,80

TOTAL Capítol 01.01.02 5.623,17

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 01 PAU CASALS _BUTJOSA

Capítol 03 PAVIMENTS_

1 F9E10020 M2 Rajol hidràulic 20x20x4 cm per a voreres, col·locat a truc de maceta
amb morter i beurada de ciment. model a determinar per la direcció
d'obra. inclou subministrament i col·locació. tot inclòs completament
acabat, segons plànols de detall. (P - 35)

12,94 325,700 4.214,56

2 F9F5U009 M2 Paviment de peces prefabricades de formigo , tipus llosa vulcano,
terana six de breinco o similar de diferents mides , col·locades segons
plànol detall) de 8 cm de gruix i color arena, marfil , a definir per la
direcció facultativa, colocat sobre solera de morter de 3 cm de gruix,
inclòs el morter i totes les feines necessaries per a la seva col.locació,
inclos part proporcional de talls.  (P - 36)

24,13 3.262,000 78.712,06

euros
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3 F9365G21 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 mecànic, amb acabat reglejat (P - 28)

43,66 698,484 30.495,81

4 F9310010 M3 Base granular de tot-u artificial compactada. inclou subministrament,
estesa, refí i compactació al 100% pm. inclou la compactació de la
capa inferior sobre la que s'assenta.  (P - 26)

16,06 0,000 0,00

5 F931S010 M3 Subbase de grava- balast (grandària màxima de 60 a 80 mm), amb
estesa i piconatge del material. inclou la compactació de la capa
inferior sobre la que s'assenta. (P - 27)

15,10 905,675 13.675,69

6 F96ASGEL m2 Pas elevat de vianants per a control de la velocitat dels vehicles,
executat amb formigó HM-20, inclosa pintura i pintat segons plànols.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la seva correcta
execució. Totalment acabat. (P - 32)

22,91 43,920 1.006,21

7 F965S400 M Vorada prefabricada de formigó , de 100x40x15 cm amb base de
formigó hm-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces
especials, segons plànols de detall. tot inclòs completament acabat.
(P - 30)

18,42 90,000 1.657,80

8 F96AS020 M Vorada metàl·lica d'acer galvanitzat de 20 cm d'alçària i 10 mm de
gruix, amb potes d'ancoratge cada 50 cm, amb base de formigó
hm-20, inclou subministrament, col·locació i i p.p. de peces especials,
segons plànols. tot inclòs completament acabat. (P - 31)

19,51 196,000 3.823,96

9 F9650310 M Vorada prefabricada de formigó T3, de 100x14/17x28 cm amb base de
formigó hm-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces
especials, segons plànols de detall. tot inclòs completament acabat.
(P - 29)

11,06 118,500 1.310,61

10 G974U020 M Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8
cm de gruix, inclosa excavació, base de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 73)

11,82 26,000 307,32

11 G9J1U020 M2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ecr-1 (P - 75) 0,35 295,000 103,25
12 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci (P - 74) 0,37 35,000 12,95
13 F9H10010 t Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granític, inclou

subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i
compactació. Tot inclòs completament acabat. (P - 37)

50,76 49,560 2.515,67

14 F9H10020 T Aglomerat asfàltic rodadura ac 16 surf b50/70 d/s granític, inclou
subministrament, col·locació, estesa i compactació. tot inclòs
completament acabat (P - 38)

42,57 35,400 1.506,98

15 F9A1201F m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
(P - 34)

22,82 100,300 2.288,85

16 F991S150 U Escocell metàl·lic rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de mides
160x120 cm de 20 cm d´alçària i 10 mm de gruix amb potes
d´ancoratge cada 0,50 m com a màxim,realitzat en taller i muntat en
obra. inclou base de formigó hm-20, segons plànols de detall. tot
inclòs completament acabat.

(P - 33)

87,92 49,000 4.308,08

17 G7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P - 72)

2,58 12,000 30,96

18 G229U010 M3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de
20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons
condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil
teòric (P - 71)

19,77 11,025 217,96

19 F228SRES m2 Paviment drenant de graves amb resina per a escossells de 12 cm de
gruix. Velestone Resin o equivalent. Inclou resines. (P - 25)

58,29 12,000 699,48

TOTAL Capítol 01.01.03 146.888,20

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 01 PAU CASALS _BUTJOSA

euros
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Capítol 04 CLAVEGUERAM_

1 FD7Z0130 U Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada fins a
15 m de longitud. inclou tall amb disc del paviment asfàltic a demolir,
demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent, excavació
manual i/o mecànica, tub de diàmetre inferior a 600 mm de diàmetre
interior, rebliment, base de formigó i preposició de paviment de vorera,
i base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada. tot inclòs completament
acabat. (P - 46)

534,70 0,000 0,00

2 FDD10110 U Pou de registre prefabricat d '1,20 m de diàmetre, amb una profunditat
màxima de 3 m, per a tubs de fins a 90 cm. iinclou: excavació i
posterior reblert, pates, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus
de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de
bloqueig de fosa dúctil segons norma en-124 classe d-400, segons
detall. tot inclòs completament acabat. (P - 47)

779,16 0,000 0,00

3 GD5JS010 U Pou d'embornal de 100x50 cm i d'alçària variable , amb connexió
directa a col·lector o amb connexió a tub d'escomesa, de formigó
hm-20, segons detalls. Inclos l'entroncament amb el tub de
clavegueram ( incloent l'armat o peça clip corresponent). inclou
bastiment i la reixa de fosa dúctil tipus tango benito o similar de classe
d-400, col.locat segons plànols. (P - 80)

202,97 10,000 2.029,70

4 GD7FS31Z U Connexió d'embornal a pou existent de xarxa de pluvials, amb tub de
300/350 mm de pe o pvc ( fins 15 m de llargada) inclou tall amb disc
del paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment de vorera i
paviment asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica, tub,
elements de connexió, rebliment de rasa fins a 20 cm per sobre la
generatriu del tub amb formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió, rebliment amb terres , base de formigó i
preposició de paviment de vorera, i base de tot-ú i paviment asfàltic a
calçada. tot inclòs completament acabat. Inclou càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants ( inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador).  (P - 83)

152,92 10,000 1.529,20

5 FD7JS630 M Tub pead ó polipropilè de 535 mm de diàmetre interior i 630 mm de
diàmetre exterior, doble paret sn 8. inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs. part proporcional de
peces especials. assentat i recobert amb sorra. tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (P - 45)

54,75 0,000 0,00

6 F222S020 M3 Excavació de rases i pous en presència de serveis amb mitjans
mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge. tot
inclòs completament acabat. inclou cànon, taxes i manteniment
d'abocador. (P - 20)

4,02 0,000 0,00

7 GD7FSP50 M3 Rebliment amb formigó hm-20 de rasa per a tub de clavegueram fins
a 15 cm per sobre la genratriu del tub. segons plànol detall. (P - 84)

48,13 0,000 0,00

8 F228S120 M3 Rebliment i compactat de rases de qualsevol fondària amb terres
procedents de prèstecs interiors, amb mitjans mecànics o manuals. tot
inclòs completament acabat. (P - 24)

2,88 0,000 0,00

9 F228S111 m3 Rebliment i compactat de rases de qualsevol fondària amb terres
adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans
mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport,
estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot
inclòs completament acabat. (P - 23)

6,34 0,000 0,00

10 GD5KU010 M Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50
cm de llum, sobre canal de formigó hm-20, inclòs entroncament amb
tub de desguàs i marc i reixa de fosa d-400, segons plànols. inclou
excavació necessaria per la seva execució i la connexió amb els tubs
entrants i/o sortints. (P - 81)

196,64 0,000 0,00

11 F21D51J2 m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90
cm, de formigó vibropremsat amb solera de 20 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 8)

8,70 0,000 0,00

euros
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12 F21DGG02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 9)

4,69 0,000 0,00

13 GD7FS315 U Nova escomesa d'aigües residuals de les edificacions existents i
connexió de'aquesta a la nova xarxa de residuals. Inclou substitució
del tub escomesa actual per tub de 200 mm de pvc ( fins a 6 m de
llargada) . incloent enderroc i retirada de clavegeró existent,
excavació de rasa, connexions, rebliment amb material seleccionat i
en cas necessari, la demolició i retirada de paviment. Inclou nou
clavegueró de d200mm, peça especial per aconnexió d'escomesa a
tub de residuals i tots els materials i feines necessàries per a un
perfecte funcionament. totalment acabada, fins i tot reforç de formigó
de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió. inclou
càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants ( inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador).  (P - 82)

160,69 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.01.04 3.558,90

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 01 PAU CASALS _BUTJOSA

Capítol 05 XARXA D'AIGUA POTABLE_OBRA CIVIL_

1 PA00S0AP Pa Partida alçada a justificar per a la retirada de tram existent de xarxa
d'aigua potable a renovar, tubs de qualsevol material ( incloent
fibrociment). inclou localització de la instal·lació ,excavació, anulació
del tram a substituir, retirada, càrrega i transport a abocador autoritzat
de tubs, pericons, marcs, tapes, vàlvules i tots aqueslls elements que
quedin anulats per la nova instal·lació d'aigua potable . inclou cànon
d'abocament i manteniment d'abocador, taxes i certificat. tot inclòs. (P
- 97)

1.500,00 1,000 1.500,00

2 F222S020 M3 Excavació de rases i pous en presència de serveis amb mitjans
mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge. tot
inclòs completament acabat. inclou cànon, taxes i manteniment
d'abocador. (P - 20)

4,02 316,800 1.273,54

3 F2280500 M3 Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa
d'assentament i recobriment. inclou subministrament i col·locació. tot
inclòs. (P - 22)

20,56 114,600 2.356,18

4 F228S120 M3 Rebliment i compactat de rases de qualsevol fondària amb terres
procedents de prèstecs interiors, amb mitjans mecànics o manuals. tot
inclòs completament acabat. (P - 24)

2,88 202,200 582,34

5 GDK2U100 U Pericó per a canalització de serveis de 40x40 cm i 100cm de fondària,
amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó
hm20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 87)

109,38 8,000 875,04

6 GDKZS040 U Marc de 42x42 cm amb tapa de fosa dúctil , tipus D-400, totalment
col·locat (P - 88)

38,38 8,000 307,04

7 GFB1SEOC U Obra civil corresponent a escomesa d'aigua potable fins a 5 m de
longitud, amb tub de polietilè d'alta densitat, tipus pe-100, de dn 32
mm per a pn 16 bar, inclòs demolició, excavació i rebliment de la rasa,
llit i recobriment de sorra, totalment acabada.  (P - 89)

31,75 38,000 1.206,50

TOTAL Capítol 01.01.05 8.100,64

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 01 PAU CASALS _BUTJOSA

Capítol 06 ENLLUMENAT_

euros
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PRESSUPOST Pàg.: 6

1 XPA002EP Pa Partida alçada a justificar per a retirada de la instal·lació d'enllumenat
públic existent en l'àmbit de projecte. Inclou retirada, càrrega i
transport a l'abocador autoritzat, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, i Taxes corresponents. (P - 0)

1.500,00 1,000 1.500,00

2 GDG3S0C6 M Canalització de serveis en vorera o calçada, amb 2 tubs corrugats
flexibles de pe de doble capa de 110 mm de diàmetre formigonat ,
lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, incloent excavació i
reblert de rasa amb formigó de 15 n/mm2 de resistència característica
a la compressió, segons plànols, inclòs càrrega i transport a l'abocador
dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. inclòs transport a obra, muntatge soterrat i material auxiliar
i de fixació necessari. inclou subministrament i col·locació de cinta
guia. inclou subministrament i col·locació de banda de material plàstic
per a la senyalització de la canalització. inclou subministrament i
col·locació de banda de material plàstic per a la senyalització de la
canalització. (P - 85)

12,77 783,000 9.998,91

3 FG380020 M Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat.
inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. tot inclòs. (P
- 52)

4,59 822,000 3.772,98

4 FG310015 M Conductor de coure armat tipus rvfv 0,6/1 kv, secció 4x6 mm2. inclou
subministrament i col·locació. tot inclòs. (P - 50)

3,83 638,300 2.444,69

5 FG310020 M Conductor de coure armat tipus rvfv 0,6/1 kv, secció 4x10 mm2 .inclou
subministrament i col·locació. tot inclòs. (P - 51)

5,35 343,700 1.838,80

6 FHM1S002 U Fonament de formigó per a columna de llum de 7 metres d'alçada.
Inclou tots els treballs i materials necessaris per a la posterior
instal·lació de la comumna de llum (plantilla amb varilles roscades
segons prescripcions de la DF). Inclou cablejat necessari. inclou
subministrament i col·locació. tot inclòs segons plànols. (P - 55)

131,93 13,000 1.715,09

7 FHM1S073 U Fanal model QUAD T de Roure de 7 metres d'alçada. Inclou llum de
leds de 53W. Inclosa caixa de connexió i cablejat interior. Inclou
subministrament i col·locació. Inclou part proporcional de material
auxiliar necessari.  (P - 56)

1.371,19 13,000 17.825,47

8 FGD10015 U Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. inclou
subministrament i col·locació, completament acabat, segons plànols.
(P - 53)

21,35 13,000 277,55

9 GDK2U100 U Pericó per a canalització de serveis de 40x40 cm i 100cm de fondària,
amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó
hm20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 87)

109,38 16,000 1.750,08

10 GDKZS040 U Marc de 42x42 cm amb tapa de fosa dúctil , tipus D-400, totalment
col·locat (P - 88)

38,38 16,000 614,08

11 FDK2L002 U Arqueta de 70x70x85 cm de dimensions interiors, prefabricada de
formigó o executada in-situ, inclòs subministrament, col.locació, marc,
tapa de fundició dúctil c-250, execució d'entrades, connexions i
segellat amb morter dels conductes, excavació , càrrega, transport al
gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclos
cànon d'abocament i manteniment. tot inclòs completament acabat. (P
- 48)

291,49 2,000 582,98

12 XPA000EP Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a projecte elèctric i
legalització de la instal·lació de l'enllumenat públic. Inclou taxes
d'inspecció d'enllumenat. (P - 0)

1.000,00 1,000 1.000,00

13 FHGAS010 U Armari metàl.lic galvanitzat de dues portes (una part de companyia
elèctrica, comptadors i fusibles i l'altra part, per al quadre de
comandament) , muntat en superificie, incloent quadre de protecció i
control d'enllumenat, amb protecció magnetotèrmica i diferencial
rearmable per cada linia, amb un total de 6 linies, amb regulador de
flux i programació per rellotge astronòmic ( inclòs), preparat per
telegestió via GSM , totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou
base de formigó d'ancoratge HM25 de 30 cm d'alçada i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge.inclou llum interior
amb portalàmpades estanc, ubicant a l'interior tots els elements de

5.492,16 1,000 5.492,16

euros
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protecció, maniobra, control i comptatge, segons normes de
companyia. segons plànols.  (P - 54)

TOTAL Capítol 01.01.06 48.812,79

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 01 PAU CASALS _BUTJOSA

Capítol 07 PRISMES_

1 GDG3S0P7 M Canalització de serveis amb 7 tubs corrugats flexibles de pe de doble
capa, 2 tubs de 160 mm de diàmetre i 2 tubs de 125 mm de diàmetre i
3 tubs de 40 mm, incloent excavació, dau de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió (65 cm x 50 cm), rebliment
amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. (P - 86)

27,79 155,000 4.307,45

2 GDKZS040 U Marc de 42x42 cm amb tapa de fosa dúctil , tipus D-400, totalment
col·locat (P - 88)

38,38 19,000 729,22

3 GDK2U100 U Pericó per a canalització de serveis de 40x40 cm i 100cm de fondària,
amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó
hm20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 87)

109,38 19,000 2.078,22

4 PA00SPRI Pa Partida alçada a justificar per a la connexió del nou prisma de fibra
optica al prisma existent. (P - 98)

288,00 2,000 576,00

TOTAL Capítol 01.01.07 7.690,89

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 01 PAU CASALS _BUTJOSA

Capítol 08 MOBILIARI URBÀ_

1 FQ21SC60 u Paperera tipus Barcelona o equivalent de 60 l de capacitat, amb
cubeta abatible de fosa amb acabat color negre forja i suports laterals
de fosa, col·locada amb fixacions mecàniques. Subministrament i
col·locació.Segons plànols. (P - 61)

154,87 6,000 929,22

2 FQ11S020 U Banc tipus 'neobarcino de benito o equivalent, d'1,80m de longitud,
format per estructura de fosa , respatller i seient ergonòmics
mitjançant lames de fusta tropical color natural fsc massissa tractada i
cargols d'ancoratge a l'estructura d'acer inoxidable. inclou
subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base
i ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. tot inclòs
completament acabat. (P - 59)

257,31 7,000 1.801,17

3 FQ11SN10 U Cadira tipus 'neobarcino de benito o equivalent, de 0,70 m de longitud,
format per estructura de fosa , respatller i seient ergonòmics
mitjançant lames de fusta tropical color natural fsc massissa tractada i
cargols d'ancoratge a l'estructura d'acer inoxidable. inclou
subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base
i ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. tot inclòs
completament acabat.
(P - 60)

212,68 7,000 1.488,76

4 FQ42S102 U Subministrament icol·locació de pilona model adelaida de ado o
similar de ferro. acabat lacat al forn, color gris fosc., de 500 mm
d'alçària i d 200 mm, per a carrers peatonals. inclou elements
d'ancoratge. tot inclòs completament acabat.
(P - 62)

71,20 15,000 1.068,00

euros
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TOTAL Capítol 01.01.08 5.287,15

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 01 PAU CASALS _BUTJOSA

Capítol 09 SENYALITZACIÓ

1 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa disccontínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
39)

0,78 155,000 120,90

2 GBA1U050 M Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 76)

1,13 24,000 27,12

3 GBA32555 M2 Pintat amb dues capes de senyals prévies a un pas elevat, segons
directrius de la direcció de les obres, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent, de qualsevol color (fins i tot triangles de
diferents colors) i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge (P - 77)

9,86 72,000 709,92

4 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 40)

7,79 50,480 393,24

5 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 41)

62,47 4,000 249,88

6 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 42)

54,60 12,000 655,20

7 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 78)

69,90 4,000 279,60

8 FBB21A41 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de
95x145 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 43)

276,24 4,000 1.104,96

9 FBB21A61 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de
95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 44)

418,15 1,000 418,15

10 GBBVU205 M Suport d'alumini extrusionat de 90mm de diàmetre, segons col·locat
sobre placa d'ancoratge embeguda en cimentació, segons plànols.
Inclou part proporcional d'execució de la cimentació (excavació,
formigó, col·locació de la placa d'ancoratge, etc), inclou part
proporcional de la placa d'ancoratge. Inclou part proporcional
d'abraçadores per a la col·locació de totes les senyals que s'hagin de
muntar sobre el suport.
(P - 79)

32,48 67,000 2.176,16

TOTAL Capítol 01.01.09 6.135,13

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 01 PAU CASALS _BUTJOSA

Capítol 10 JARDINERIA _

Subcapítol 01 PROTECCIONS I DEMOLICIONS

1 HRE22100 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i
125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m
d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat,
amb el desmuntatge inclòs (P - 90)

33,45 33,000 1.103,85

2 F21R1260 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la
soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
mes lluny de 20 km) (P - 12)

64,23 20,000 1.284,60

euros
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3 F21R12A0 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant
la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
mes lluny de 20 km) (P - 13)

93,00 9,000 837,00

4 F21R12D0 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària,
deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km) (P - 14)

286,34 4,000 1.145,36

5 F21R4060 u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor
amb braç triturador de soques (P - 15)

20,03 15,000 300,45

6 F21R4090 u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor
amb braç triturador de soques (P - 16)

43,41 18,000 781,38

7 F21R40B0 u Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor
amb braç triturador de soques (P - 17)

62,61 1,000 62,61

TOTAL Subcapítol 01.01.10.01 5.515,25

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 01 PAU CASALS _BUTJOSA

Capítol 10 JARDINERIA _

Subcapítol 02 SUBMINISTRAMENT D'ARBRAT

1 FR44F82A u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de
perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ (P - 65)

169,44 7,000 1.186,08

2 FR44422C u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ (P - 63)

106,29 7,000 744,03

3 FR44DH2C u Subministrament de Platanus x acerifolia de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ (P - 64)

105,36 4,000 421,44

TOTAL Subcapítol 01.01.10.02 2.351,55

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 01 PAU CASALS _BUTJOSA

Capítol 10 JARDINERIA _

Subcapítol 03 PLANTACIONS

1 FR612247 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 66)

46,14 7,000 322,98

2 FR612347 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 67)

50,94 11,000 560,34

3 FRZ51100 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre
fins a 22 cm, amb sistema de subjecció format per tres ancorategs
metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor (P - 68)

77,88 7,000 545,16

4 FRZ51200 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre
entre 23 i 47 cm, amb sistema de subjecció format per tres ancorategs
metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor (P - 69)

100,10 11,000 1.101,10

euros
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TOTAL Subcapítol 01.01.10.03 2.529,58

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 01 PAU CASALS _BUTJOSA

Capítol 11 XARXA DE REG_

1 FJMZUR40 u Connexió a la xarxa general. inclou els drets de la companyia, el
comptador volumètric per a escomesa de 10 m3/h, el ramal de 40 mm,
connexions, permisos i accessoris (P - 57)

2.263,53 1,000 2.263,53

2 F2221242 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual (P - 19)

4,72 310,000 1.463,20

3 FFB28355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 49)

6,26 310,000 1.940,60

4 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i racor 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 - 58)

199,56 6,000 1.197,36

TOTAL Capítol 01.01.11 6.864,69

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 01 PAU CASALS _BUTJOSA

Capítol 12 VARIS_

1 PA000S02 Pa Partida alçada a justificar per recol·locació de marcs i tapes existents,
de qualsevol tamany i de qualsevol companyia de servei, i adequació
al nova rasant del carrer. inclou substitució de marcs i tapes existents
per elements nous en cas que estiguin en mal estat. (P - 93)

600,00 1,000 600,00

2 PA000S03 Pa Partida alçada a justificar per possibles afectacions a serveis existents.
(P - 94)

2.000,00 1,000 2.000,00

3 PA000S04 Pa Partida alçada a justificar per possibles afectacions façanes
d'edificacions existents. (P - 95)

2.100,00 1,000 2.100,00

4 XPB0SELE PA Partida alçada a justificar per a soterrament d'instal·lacions de la xarxa
elèctrica que actualment van per façana. inclou desconnexió de la
instal·lació, desmuntatge, retirada, càrrega i transport a abocador
autoritzat. inclou cànon d'abocador ,taxes i manteniment. inclou
soterrament de les xarxes segons indicacions de la companyia.

. (P - 100)

3.359,92 1,000 3.359,92

5 PA000S01 Pa Partida alçada a justificar per a soterrament d'instal·lacions de
Telefonica que actualment van per façana. inclou desconnexió de la
instal·lació, desmuntatge, retirada, càrrega i transport a abocador
autoritzat. inclou cànon d'abocador ,taxes i manteniment. inclou
soterrament de les xarxes segons indicacions de la companyia. (P - 92)

4.800,00 1,000 4.800,00

TOTAL Capítol 01.01.12 12.859,92

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 01 PAU CASALS _BUTJOSA

Capítol 13 SEGURETAT I SALUT

euros
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1 PA000SS1 Pa Partida alçada a justificar per a seguretat i salut. (P - 96) 15.450,00 0,400 6.180,00

TOTAL Capítol 01.01.13 6.180,00

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 01 PAU CASALS _BUTJOSA

Capítol 14 GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPA000GR Pa Partida alçada a justificar per a gestió de residus d'obra.
(P - 0)

7.720,00 0,400 3.088,00

TOTAL Capítol 01.01.14 3.088,00

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 02 ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS

Capítol 01 ENDERROCS_

1 F21R0010 U Talat d'arbre, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.tot
inclòs completament acabat. (P - 11)

24,11 0,000 0,00

2 F2190700 M Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. tot inclòs.
(P - 4)

4,02 103,000 414,06

3 F2190040 M Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats de
qualsevol material, inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o
manuals. tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o
altres sistemes .inclou separació en obra, manteniment i senyalització
del contenidor, càrrega del material d'enderroc, transport i deposició
controlada a centre de reciclatge o transferència, a qualsevol
distància, de residus procedents de construcció o demolició. inclou
cànon d'abocador, taxes i tota la documentació acreditativa del procés
de deposició del residu.tot inclòs completament acabat. (P - 2)

0,86 681,000 585,66

4 F2190400 M2 Enderrocament de paviments de peces, col·locat sobre morter i base
de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemesd'enderroc. inclou separació en obra, manteniment i
senyalització del contenidor, càrrega del material d'enderroc, transport
i deposició controlada a centre de reciclatge o transferència a
qualsevol distància , de residus procedents de construcció o
demolició. inclou cànon d'abocador, taxes i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu.tot inclòs completament
acabat. (P - 3)

2,13 992,000 2.112,96

5 F2190710 M2 Fresat de paviment asfàltic amb mitjans mecànics fins a 5 cm , tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.tot
inclòs completament acabat. nclou separació en obra, manteniment i
senyalització del contenidor, càrrega del material d'enderroc, transport
i deposició controlada a centre de reciclatge o transferència,a
qualsevol distància, de residus procedents de construcció o
demolició. inclou cànon d'abocador, taxes i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu.tot inclòs completament
acabat. (P - 5)

3,39 369,000 1.250,91

6 F219S500 M2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans
mecànics o manuals.Inclou enderrocament de base i subbase de
qualsevol material incloent gravaciemnt o formigó. Inclou tria i

2,35 1.874,000 4.403,90

euros
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acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes. inclou separació en obra, manteniment i senyalització del
contenidor, càrrega del material d'enderroc, transport i deposició
controlada a centre de reciclatge o transferència,a qualsevol distància,
de residus procedents de construcció o demolició. inclou cànon
d'abocador, taxes i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu.tot inclòs completament acabat. (P - 6)

7 PA000EF1 Pa Partida alçada de abonament integre per a la retirada d'elements i de
mobiliari urbà existent a retirar en l'àmbit de projecte. inclou retirada de
pilones, bancs, papereres, baranes, reixes , punts de llum a substituir ,
escocells , etc... inclou desconnexió i tots els treballs necessària a
realitzar previs a la retirada de punts de llum. inclou càrrega i transport
del elements retirats a abocador autoritzat. inclou cànon d'abocador i
taxes corresponents. tot inclòs. (P - 91)

4.100,00 1,000 4.100,00

8 PASE0010 PA Partida alçada a justificar per a enderrocament i retirda d'elements
diversos, embornals, reixes, arquetes, pericons, marcs i tapes, etc. de
qualsevol tipus de material amb mitjans mecànics o manuals. càrrega,
condicionament de la zona afectada segons criteri de la direcció
facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs
o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc i transport a
abocador autoritzat (incl+os cànom, manteniment i taxes).tot inclòs
completament acabat. (P - 99)

3.000,00 1,000 3.000,00

9 F21D0010 U Enderrocament d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes, etc.
de qualsevol tipus de material amb mitjans mecànics o manuals.
càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la
direcció facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc i
transport a abocador autoritzat (incl+os cànom, manteniment i
taxes).tot inclòs completament acabat. (P - 7)

12,81 0,000 0,00

10 F21DU001 M Enderroc d'interceptor, de 50 cm d'amplària i 90 cm de fondària, com a
màxim, a ma i amb martell picador i càrrega manual i mecànica de
runes sobre camió o contenidor (P - 10)

3,37 11,500 38,76

11 F2160020 M3 Enderrocament de murs, tanques d'obra, xemeneies, marges escales,
etc. de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. càrrega,
condicionament de la zona afectada segons criteri de la direcció
facultativa.tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs
o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu
transport.tot inclòs completament acabat. Inclou separació en obra,
manteniment i senyalització del contenidor, càrrega del material
d'enderroc, transport i deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència,a qualsevol distància, de residus procedents de
construcció o demolició. inclou cànon d'abocador, taxes i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu.tot inclòs
completament acabat. (P - 1)

16,22 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.02.01 15.906,25

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 02 ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES_

1 F221S210 M3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb
mitjans mecànics , càrrega del material i transport al gestor de residus
o centre de reciclatge autoritzat. tot inclòs completament acabat. inclou
cànon, taxes i manteniment d'abocador. (P - 18)

2,64 1.383,500 3.652,44

2 G2266221 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant
picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació (P - 70)

12,53 1,000 12,53

3 F2270100 M2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. tot
inclòs completament acabat. (P - 21)

0,40 2.767,000 1.106,80

euros
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TOTAL Capítol 01.02.02 4.771,77

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 02 ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS

Capítol 03 PAVIMENTS_

1 F9E10020 M2 Rajol hidràulic 20x20x4 cm per a voreres, col·locat a truc de maceta
amb morter i beurada de ciment. model a determinar per la direcció
d'obra. inclou subministrament i col·locació. tot inclòs completament
acabat, segons plànols de detall. (P - 35)

12,94 162,000 2.096,28

2 F9F5U009 M2 Paviment de peces prefabricades de formigo , tipus llosa vulcano,
terana six de breinco o similar de diferents mides , col·locades segons
plànol detall) de 8 cm de gruix i color arena, marfil , a definir per la
direcció facultativa, colocat sobre solera de morter de 3 cm de gruix,
inclòs el morter i totes les feines necessaries per a la seva col.locació,
inclos part proporcional de talls.  (P - 36)

24,13 2.767,000 66.767,71

3 F9365G21 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 mecànic, amb acabat reglejat (P - 28)

43,66 572,840 25.010,19

4 F9310010 M3 Base granular de tot-u artificial compactada. inclou subministrament,
estesa, refí i compactació al 100% pm. inclou la compactació de la
capa inferior sobre la que s'assenta.  (P - 26)

16,06 0,000 0,00

5 F931S010 M3 Subbase de grava- balast (grandària màxima de 60 a 80 mm), amb
estesa i piconatge del material. inclou la compactació de la capa
inferior sobre la que s'assenta. (P - 27)

15,10 732,250 11.056,98

6 F96ASGEL m2 Pas elevat de vianants per a control de la velocitat dels vehicles,
executat amb formigó HM-20, inclosa pintura i pintat segons plànols.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la seva correcta
execució. Totalment acabat. (P - 32)

22,91 42,840 981,46

7 F965S400 M Vorada prefabricada de formigó , de 100x40x15 cm amb base de
formigó hm-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces
especials, segons plànols de detall. tot inclòs completament acabat.
(P - 30)

18,42 0,000 0,00

8 F96AS020 M Vorada metàl·lica d'acer galvanitzat de 20 cm d'alçària i 10 mm de
gruix, amb potes d'ancoratge cada 50 cm, amb base de formigó
hm-20, inclou subministrament, col·locació i i p.p. de peces especials,
segons plànols. tot inclòs completament acabat. (P - 31)

19,51 80,000 1.560,80

9 F9650310 M Vorada prefabricada de formigó T3, de 100x14/17x28 cm amb base de
formigó hm-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces
especials, segons plànols de detall. tot inclòs completament acabat.
(P - 29)

11,06 84,000 929,04

10 G974U020 M Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8
cm de gruix, inclosa excavació, base de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 73)

11,82 10,000 118,20

11 G9J1U020 M2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ecr-1 (P - 75) 0,35 369,000 129,15
12 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci (P - 74) 0,37 0,000 0,00
13 F9H10010 t Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granític, inclou

subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i
compactació. Tot inclòs completament acabat. (P - 37)

50,76 61,992 3.146,71

14 F9H10020 T Aglomerat asfàltic rodadura ac 16 surf b50/70 d/s granític, inclou
subministrament, col·locació, estesa i compactació. tot inclòs
completament acabat (P - 38)

42,57 44,280 1.885,00

15 F9A1201F m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
(P - 34)

22,82 11,400 260,15

16 F991S150 U Escocell metàl·lic rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de mides
160x120 cm de 20 cm d´alçària i 10 mm de gruix amb potes
d´ancoratge cada 0,50 m com a màxim,realitzat en taller i muntat en
obra. inclou base de formigó hm-20, segons plànols de detall. tot

87,92 38,000 3.340,96

euros
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inclòs completament acabat.

(P - 33)
17 G7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament

de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P - 72)
2,58 0,000 0,00

18 G229U010 M3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de
20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons
condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil
teòric (P - 71)

19,77 8,550 169,03

19 F228SRES m2 Paviment drenant de graves amb resina per a escossells de 12 cm de
gruix. Velestone Resin o equivalent. Inclou resines. (P - 25)

58,29 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.02.03 117.451,66

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 02 ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS

Capítol 04 CLAVEGUERAM_

1 FD7Z0130 U Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada fins a
15 m de longitud. inclou tall amb disc del paviment asfàltic a demolir,
demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent, excavació
manual i/o mecànica, tub de diàmetre inferior a 600 mm de diàmetre
interior, rebliment, base de formigó i preposició de paviment de vorera,
i base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada. tot inclòs completament
acabat. (P - 46)

534,70 3,000 1.604,10

2 FDD10110 U Pou de registre prefabricat d '1,20 m de diàmetre, amb una profunditat
màxima de 3 m, per a tubs de fins a 90 cm. iinclou: excavació i
posterior reblert, pates, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus
de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de
bloqueig de fosa dúctil segons norma en-124 classe d-400, segons
detall. tot inclòs completament acabat. (P - 47)

779,16 8,000 6.233,28

3 GD5JS010 U Pou d'embornal de 100x50 cm i d'alçària variable , amb connexió
directa a col·lector o amb connexió a tub d'escomesa, de formigó
hm-20, segons detalls. Inclos l'entroncament amb el tub de
clavegueram ( incloent l'armat o peça clip corresponent). inclou
bastiment i la reixa de fosa dúctil tipus tango benito o similar de classe
d-400, col.locat segons plànols. (P - 80)

202,97 6,000 1.217,82

4 GD7FS31Z U Connexió d'embornal a pou existent de xarxa de pluvials, amb tub de
300/350 mm de pe o pvc ( fins 15 m de llargada) inclou tall amb disc
del paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment de vorera i
paviment asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica, tub,
elements de connexió, rebliment de rasa fins a 20 cm per sobre la
generatriu del tub amb formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió, rebliment amb terres , base de formigó i
preposició de paviment de vorera, i base de tot-ú i paviment asfàltic a
calçada. tot inclòs completament acabat. Inclou càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants ( inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador).  (P - 83)

152,92 6,000 917,52

5 FD7JS630 M Tub pead ó polipropilè de 535 mm de diàmetre interior i 630 mm de
diàmetre exterior, doble paret sn 8. inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs. part proporcional de
peces especials. assentat i recobert amb sorra. tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (P - 45)

54,75 313,000 17.136,75

6 F222S020 M3 Excavació de rases i pous en presència de serveis amb mitjans
mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge. tot
inclòs completament acabat. inclou cànon, taxes i manteniment
d'abocador. (P - 20)

4,02 1.408,500 5.662,17

7 GD7FSP50 M3 Rebliment amb formigó hm-20 de rasa per a tub de clavegueram fins
a 15 cm per sobre la genratriu del tub. segons plànol detall. (P - 84)

48,13 219,100 10.545,28

euros



PROJECTE EXECUTIU  DE LES OBRES D´URBANITZACIÓ DE L´ENTORN DE L´AVINGUDA D´ESPANYA
DE PARETS DEL VALLÈS

PRESSUPOST Pàg.: 15

8 F228S120 M3 Rebliment i compactat de rases de qualsevol fondària amb terres
procedents de prèstecs interiors, amb mitjans mecànics o manuals. tot
inclòs completament acabat. (P - 24)

2,88 1.092,057 3.145,12

9 F228S111 m3 Rebliment i compactat de rases de qualsevol fondària amb terres
adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans
mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport,
estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot
inclòs completament acabat. (P - 23)

6,34 10,000 63,40

10 GD5KU010 M Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50
cm de llum, sobre canal de formigó hm-20, inclòs entroncament amb
tub de desguàs i marc i reixa de fosa d-400, segons plànols. inclou
excavació necessaria per la seva execució i la connexió amb els tubs
entrants i/o sortints. (P - 81)

196,64 10,000 1.966,40

11 F21D51J2 m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90
cm, de formigó vibropremsat amb solera de 20 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 8)

8,70 165,000 1.435,50

12 F21DGG02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 9)

4,69 9,000 42,21

13 GD7FS315 U Nova escomesa d'aigües residuals de les edificacions existents i
connexió de'aquesta a la nova xarxa de residuals. Inclou substitució
del tub escomesa actual per tub de 200 mm de pvc ( fins a 6 m de
llargada) . incloent enderroc i retirada de clavegeró existent,
excavació de rasa, connexions, rebliment amb material seleccionat i
en cas necessari, la demolició i retirada de paviment. Inclou nou
clavegueró de d200mm, peça especial per aconnexió d'escomesa a
tub de residuals i tots els materials i feines necessàries per a un
perfecte funcionament. totalment acabada, fins i tot reforç de formigó
de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió. inclou
càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants ( inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador).  (P - 82)

160,69 29,000 4.660,01

TOTAL Capítol 01.02.04 54.629,56

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 02 ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS

Capítol 05 XARXA D'AIGUA POTABLE_OBRA CIVIL_

1 PA00S0AP Pa Partida alçada a justificar per a la retirada de tram existent de xarxa
d'aigua potable a renovar, tubs de qualsevol material ( incloent
fibrociment). inclou localització de la instal·lació ,excavació, anulació
del tram a substituir, retirada, càrrega i transport a abocador autoritzat
de tubs, pericons, marcs, tapes, vàlvules i tots aqueslls elements que
quedin anulats per la nova instal·lació d'aigua potable . inclou cànon
d'abocament i manteniment d'abocador, taxes i certificat. tot inclòs. (P
- 97)

1.500,00 1,000 1.500,00

2 F222S020 M3 Excavació de rases i pous en presència de serveis amb mitjans
mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge. tot
inclòs completament acabat. inclou cànon, taxes i manteniment
d'abocador. (P - 20)

4,02 272,440 1.095,21

3 F2280500 M3 Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa
d'assentament i recobriment. inclou subministrament i col·locació. tot
inclòs. (P - 22)

20,56 98,940 2.034,21

4 F228S120 M3 Rebliment i compactat de rases de qualsevol fondària amb terres
procedents de prèstecs interiors, amb mitjans mecànics o manuals. tot
inclòs completament acabat. (P - 24)

2,88 173,500 499,68

5 GDK2U100 U Pericó per a canalització de serveis de 40x40 cm i 100cm de fondària,
amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó
hm20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 87)

109,38 8,000 875,04

euros
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6 GDKZS040 U Marc de 42x42 cm amb tapa de fosa dúctil , tipus D-400, totalment
col·locat (P - 88)

38,38 8,000 307,04

7 GFB1SEOC U Obra civil corresponent a escomesa d'aigua potable fins a 5 m de
longitud, amb tub de polietilè d'alta densitat, tipus pe-100, de dn 32
mm per a pn 16 bar, inclòs demolició, excavació i rebliment de la rasa,
llit i recobriment de sorra, totalment acabada.  (P - 89)

31,75 24,000 762,00

TOTAL Capítol 01.02.05 7.073,18

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 02 ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS

Capítol 06 ENLLUMENAT_

1 XPA002EP Pa Partida alçada a justificar per a retirada de la instal·lació d'enllumenat
públic existent en l'àmbit de projecte. Inclou retirada, càrrega i
transport a l'abocador autoritzat, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, i Taxes corresponents. (P - 0)

1.500,00 1,000 1.500,00

2 GDG3S0C6 M Canalització de serveis en vorera o calçada, amb 2 tubs corrugats
flexibles de pe de doble capa de 110 mm de diàmetre formigonat ,
lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, incloent excavació i
reblert de rasa amb formigó de 15 n/mm2 de resistència característica
a la compressió, segons plànols, inclòs càrrega i transport a l'abocador
dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. inclòs transport a obra, muntatge soterrat i material auxiliar
i de fixació necessari. inclou subministrament i col·locació de cinta
guia. inclou subministrament i col·locació de banda de material plàstic
per a la senyalització de la canalització. inclou subministrament i
col·locació de banda de material plàstic per a la senyalització de la
canalització. (P - 85)

12,77 540,000 6.895,80

3 FG380020 M Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat.
inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. tot inclòs. (P
- 52)

4,59 588,000 2.698,92

4 FG310015 M Conductor de coure armat tipus rvfv 0,6/1 kv, secció 4x6 mm2. inclou
subministrament i col·locació. tot inclòs. (P - 50)

3,83 460,200 1.762,57

5 FG310020 M Conductor de coure armat tipus rvfv 0,6/1 kv, secció 4x10 mm2 .inclou
subministrament i col·locació. tot inclòs. (P - 51)

5,35 247,800 1.325,73

6 FHM1S002 U Fonament de formigó per a columna de llum de 7 metres d'alçada.
Inclou tots els treballs i materials necessaris per a la posterior
instal·lació de la comumna de llum (plantilla amb varilles roscades
segons prescripcions de la DF). Inclou cablejat necessari. inclou
subministrament i col·locació. tot inclòs segons plànols. (P - 55)

131,93 16,000 2.110,88

7 FHM1S073 U Fanal model QUAD T de Roure de 7 metres d'alçada. Inclou llum de
leds de 53W. Inclosa caixa de connexió i cablejat interior. Inclou
subministrament i col·locació. Inclou part proporcional de material
auxiliar necessari.  (P - 56)

1.371,19 16,000 21.939,04

8 FGD10015 U Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. inclou
subministrament i col·locació, completament acabat, segons plànols.
(P - 53)

21,35 16,000 341,60

9 GDK2U100 U Pericó per a canalització de serveis de 40x40 cm i 100cm de fondària,
amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó
hm20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 87)

109,38 12,000 1.312,56

10 GDKZS040 U Marc de 42x42 cm amb tapa de fosa dúctil , tipus D-400, totalment
col·locat (P - 88)

38,38 12,000 460,56

11 FDK2L002 U Arqueta de 70x70x85 cm de dimensions interiors, prefabricada de
formigó o executada in-situ, inclòs subministrament, col.locació, marc,
tapa de fundició dúctil c-250, execució d'entrades, connexions i
segellat amb morter dels conductes, excavació , càrrega, transport al
gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclos
cànon d'abocament i manteniment. tot inclòs completament acabat. (P
- 48)

291,49 2,000 582,98

euros
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12 XPA000EP Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a projecte elèctric i
legalització de la instal·lació de l'enllumenat públic. Inclou taxes
d'inspecció d'enllumenat. (P - 0)

1.000,00 1,000 1.000,00

13 FHGAS010 U Armari metàl.lic galvanitzat de dues portes (una part de companyia
elèctrica, comptadors i fusibles i l'altra part, per al quadre de
comandament) , muntat en superificie, incloent quadre de protecció i
control d'enllumenat, amb protecció magnetotèrmica i diferencial
rearmable per cada linia, amb un total de 6 linies, amb regulador de
flux i programació per rellotge astronòmic ( inclòs), preparat per
telegestió via GSM , totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou
base de formigó d'ancoratge HM25 de 30 cm d'alçada i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge.inclou llum interior
amb portalàmpades estanc, ubicant a l'interior tots els elements de
protecció, maniobra, control i comptatge, segons normes de
companyia. segons plànols.  (P - 54)

5.492,16 1,000 5.492,16

TOTAL Capítol 01.02.06 47.422,80

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 02 ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS

Capítol 07 PRISMES_

1 GDG3S0P7 M Canalització de serveis amb 7 tubs corrugats flexibles de pe de doble
capa, 2 tubs de 160 mm de diàmetre i 2 tubs de 125 mm de diàmetre i
3 tubs de 40 mm, incloent excavació, dau de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió (65 cm x 50 cm), rebliment
amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. (P - 86)

27,79 446,000 12.394,34

2 GDKZS040 U Marc de 42x42 cm amb tapa de fosa dúctil , tipus D-400, totalment
col·locat (P - 88)

38,38 20,000 767,60

3 GDK2U100 U Pericó per a canalització de serveis de 40x40 cm i 100cm de fondària,
amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó
hm20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 87)

109,38 20,000 2.187,60

4 PA00SPRI Pa Partida alçada a justificar per a la connexió del nou prisma de fibra
optica al prisma existent. (P - 98)

288,00 2,000 576,00

TOTAL Capítol 01.02.07 15.925,54

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 02 ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS

Capítol 08 MOBILIARI URBÀ_

1 FQ21SC60 u Paperera tipus Barcelona o equivalent de 60 l de capacitat, amb
cubeta abatible de fosa amb acabat color negre forja i suports laterals
de fosa, col·locada amb fixacions mecàniques. Subministrament i
col·locació.Segons plànols. (P - 61)

154,87 3,000 464,61

2 FQ11S020 U Banc tipus 'neobarcino de benito o equivalent, d'1,80m de longitud,
format per estructura de fosa , respatller i seient ergonòmics
mitjançant lames de fusta tropical color natural fsc massissa tractada i
cargols d'ancoratge a l'estructura d'acer inoxidable. inclou
subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base
i ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. tot inclòs
completament acabat. (P - 59)

257,31 3,000 771,93

3 FQ11SN10 U Cadira tipus 'neobarcino de benito o equivalent, de 0,70 m de longitud,
format per estructura de fosa , respatller i seient ergonòmics
mitjançant lames de fusta tropical color natural fsc massissa tractada i
cargols d'ancoratge a l'estructura d'acer inoxidable. inclou

212,68 3,000 638,04

euros
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subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base
i ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. tot inclòs
completament acabat.
(P - 60)

4 FQ42S102 U Subministrament icol·locació de pilona model adelaida de ado o
similar de ferro. acabat lacat al forn, color gris fosc., de 500 mm
d'alçària i d 200 mm, per a carrers peatonals. inclou elements
d'ancoratge. tot inclòs completament acabat.
(P - 62)

71,20 9,000 640,80

TOTAL Capítol 01.02.08 2.515,38

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 02 ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS

Capítol 09 SENYALITZACIÓ

1 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa disccontínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
39)

0,78 446,000 347,88

2 GBA1U050 M Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 76)

1,13 12,000 13,56

3 GBA32555 M2 Pintat amb dues capes de senyals prévies a un pas elevat, segons
directrius de la direcció de les obres, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent, de qualsevol color (fins i tot triangles de
diferents colors) i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge (P - 77)

9,86 36,000 354,96

4 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 40)

7,79 25,240 196,62

5 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 41)

62,47 2,000 124,94

6 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 42)

54,60 6,000 327,60

7 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 78)

69,90 2,000 139,80

8 FBB21A41 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de
95x145 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 43)

276,24 2,000 552,48

9 FBB21A61 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de
95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 44)

418,15 1,000 418,15

10 GBBVU205 M Suport d'alumini extrusionat de 90mm de diàmetre, segons col·locat
sobre placa d'ancoratge embeguda en cimentació, segons plànols.
Inclou part proporcional d'execució de la cimentació (excavació,
formigó, col·locació de la placa d'ancoratge, etc), inclou part
proporcional de la placa d'ancoratge. Inclou part proporcional
d'abraçadores per a la col·locació de totes les senyals que s'hagin de
muntar sobre el suport.
(P - 79)

32,48 36,000 1.169,28

TOTAL Capítol 01.02.09 3.645,27

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 02 ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS

Capítol 10 JARDINERIA _

Subcapítol 01 PROTECCIONS I DEMOLICIONS

euros
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1 HRE22100 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i
125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m
d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat,
amb el desmuntatge inclòs (P - 90)

33,45 44,000 1.471,80

2 F21R1260 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la
soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
mes lluny de 20 km) (P - 12)

64,23 15,000 963,45

3 F21R12A0 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant
la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
mes lluny de 20 km) (P - 13)

93,00 27,000 2.511,00

4 F21R12D0 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària,
deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km) (P - 14)

286,34 2,000 572,68

5 F21R4060 u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor
amb braç triturador de soques (P - 15)

20,03 9,000 180,27

6 F21R4090 u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor
amb braç triturador de soques (P - 16)

43,41 35,000 1.519,35

7 F21R40B0 u Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor
amb braç triturador de soques (P - 17)

62,61 1,000 62,61

TOTAL Subcapítol 01.02.10.01 7.281,16

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 02 ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS

Capítol 10 JARDINERIA _

Subcapítol 02 SUBMINISTRAMENT D'ARBRAT_

1 FR44F82A u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de
perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ (P - 65)

169,44 14,000 2.372,16

2 FR44422C u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ (P - 63)

106,29 7,000 744,03

3 FR44DH2C u Subministrament de Platanus x acerifolia de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ (P - 64)

105,36 4,000 421,44

TOTAL Subcapítol 01.02.10.02 3.537,63

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 02 ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS

Capítol 10 JARDINERIA _

Subcapítol 03 PLANTACIONS_

1 FR612247 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 66)

46,14 14,000 645,96

euros
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2 FR612347 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 67)

50,94 11,000 560,34

3 FRZ51100 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre
fins a 22 cm, amb sistema de subjecció format per tres ancorategs
metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor (P - 68)

77,88 14,000 1.090,32

4 FRZ51200 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre
entre 23 i 47 cm, amb sistema de subjecció format per tres ancorategs
metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor (P - 69)

100,10 11,000 1.101,10

TOTAL Subcapítol 01.02.10.03 3.397,72

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 02 ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS

Capítol 11 XARXA DE REG_

1 FJMZUR40 u Connexió a la xarxa general. inclou els drets de la companyia, el
comptador volumètric per a escomesa de 10 m3/h, el ramal de 40 mm,
connexions, permisos i accessoris (P - 57)

2.263,53 0,000 0,00

2 F2221242 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual (P - 19)

4,72 363,000 1.713,36

3 FFB28355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 49)

6,26 363,000 2.272,38

4 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i racor 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 - 58)

199,56 7,000 1.396,92

TOTAL Capítol 01.02.11 5.382,66

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 02 ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS

Capítol 12 VARIS_

1 PA000S02 Pa Partida alçada a justificar per recol·locació de marcs i tapes existents,
de qualsevol tamany i de qualsevol companyia de servei, i adequació
al nova rasant del carrer. inclou substitució de marcs i tapes existents
per elements nous en cas que estiguin en mal estat. (P - 93)

600,00 1,000 600,00

2 PA000S03 Pa Partida alçada a justificar per possibles afectacions a serveis existents.
(P - 94)

2.000,00 1,000 2.000,00

3 PA000S04 Pa Partida alçada a justificar per possibles afectacions façanes
d'edificacions existents. (P - 95)

2.100,00 1,000 2.100,00

4 XPB0SELE PA Partida alçada a justificar per a soterrament d'instal·lacions de la xarxa
elèctrica que actualment van per façana. inclou desconnexió de la
instal·lació, desmuntatge, retirada, càrrega i transport a abocador
autoritzat. inclou cànon d'abocador ,taxes i manteniment. inclou
soterrament de les xarxes segons indicacions de la companyia.

. (P - 100)

3.359,92 1,000 3.359,92

euros
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5 PA000S01 Pa Partida alçada a justificar per a soterrament d'instal·lacions de
Telefonica que actualment van per façana. inclou desconnexió de la
instal·lació, desmuntatge, retirada, càrrega i transport a abocador
autoritzat. inclou cànon d'abocador ,taxes i manteniment. inclou
soterrament de les xarxes segons indicacions de la companyia. (P - 92)

4.800,00 1,000 4.800,00

TOTAL Capítol 01.02.12 12.859,92

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 02 ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS

Capítol 13 SEGURETAT I SALUT

1 PA000SS1 Pa Partida alçada a justificar per a seguretat i salut. (P - 96) 15.450,00 0,300 4.635,00

TOTAL Capítol 01.02.13 4.635,00

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 02 ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS

Capítol 14 GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPA000GR Pa Partida alçada a justificar per a gestió de residus d'obra.
(P - 0)

7.720,00 0,300 2.316,00

TOTAL Capítol 01.02.14 2.316,00

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 03 BUTJOSA_ALFONS XIII

Capítol 01 ENDERROCS_

1 F21R0010 U Talat d'arbre, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.tot
inclòs completament acabat. (P - 11)

24,11 0,000 0,00

2 F2190700 M Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. tot inclòs.
(P - 4)

4,02 112,000 450,24

3 F2190040 M Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats de
qualsevol material, inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o
manuals. tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o
altres sistemes .inclou separació en obra, manteniment i senyalització
del contenidor, càrrega del material d'enderroc, transport i deposició
controlada a centre de reciclatge o transferència, a qualsevol
distància, de residus procedents de construcció o demolició. inclou
cànon d'abocador, taxes i tota la documentació acreditativa del procés
de deposició del residu.tot inclòs completament acabat. (P - 2)

0,86 675,000 580,50

4 F2190400 M2 Enderrocament de paviments de peces, col·locat sobre morter i base
de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemesd'enderroc. inclou separació en obra, manteniment i
senyalització del contenidor, càrrega del material d'enderroc, transport
i deposició controlada a centre de reciclatge o transferència a
qualsevol distància , de residus procedents de construcció o
demolició. inclou cànon d'abocador, taxes i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu.tot inclòs completament
acabat. (P - 3)

2,13 1.361,000 2.898,93

euros
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5 F2190710 M2 Fresat de paviment asfàltic amb mitjans mecànics fins a 5 cm , tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.tot
inclòs completament acabat. nclou separació en obra, manteniment i
senyalització del contenidor, càrrega del material d'enderroc, transport
i deposició controlada a centre de reciclatge o transferència,a
qualsevol distància, de residus procedents de construcció o
demolició. inclou cànon d'abocador, taxes i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu.tot inclòs completament
acabat. (P - 5)

3,39 273,000 925,47

6 F219S500 M2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans
mecànics o manuals.Inclou enderrocament de base i subbase de
qualsevol material incloent gravaciemnt o formigó. Inclou tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes. inclou separació en obra, manteniment i senyalització del
contenidor, càrrega del material d'enderroc, transport i deposició
controlada a centre de reciclatge o transferència,a qualsevol distància,
de residus procedents de construcció o demolició. inclou cànon
d'abocador, taxes i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu.tot inclòs completament acabat. (P - 6)

2,35 1.798,000 4.225,30

7 PA000EF1 Pa Partida alçada de abonament integre per a la retirada d'elements i de
mobiliari urbà existent a retirar en l'àmbit de projecte. inclou retirada de
pilones, bancs, papereres, baranes, reixes , punts de llum a substituir ,
escocells , etc... inclou desconnexió i tots els treballs necessària a
realitzar previs a la retirada de punts de llum. inclou càrrega i transport
del elements retirats a abocador autoritzat. inclou cànon d'abocador i
taxes corresponents. tot inclòs. (P - 91)

4.100,00 1,000 4.100,00

8 PASE0010 PA Partida alçada a justificar per a enderrocament i retirda d'elements
diversos, embornals, reixes, arquetes, pericons, marcs i tapes, etc. de
qualsevol tipus de material amb mitjans mecànics o manuals. càrrega,
condicionament de la zona afectada segons criteri de la direcció
facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs
o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc i transport a
abocador autoritzat (incl+os cànom, manteniment i taxes).tot inclòs
completament acabat. (P - 99)

3.000,00 1,000 3.000,00

9 F21D0010 U Enderrocament d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes, etc.
de qualsevol tipus de material amb mitjans mecànics o manuals.
càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la
direcció facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc i
transport a abocador autoritzat (incl+os cànom, manteniment i
taxes).tot inclòs completament acabat. (P - 7)

12,81 0,000 0,00

10 F21DU001 M Enderroc d'interceptor, de 50 cm d'amplària i 90 cm de fondària, com a
màxim, a ma i amb martell picador i càrrega manual i mecànica de
runes sobre camió o contenidor (P - 10)

3,37 11,500 38,76

11 F2160020 M3 Enderrocament de murs, tanques d'obra, xemeneies, marges escales,
etc. de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. càrrega,
condicionament de la zona afectada segons criteri de la direcció
facultativa.tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs
o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu
transport.tot inclòs completament acabat. Inclou separació en obra,
manteniment i senyalització del contenidor, càrrega del material
d'enderroc, transport i deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència,a qualsevol distància, de residus procedents de
construcció o demolició. inclou cànon d'abocador, taxes i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu.tot inclòs
completament acabat. (P - 1)

16,22 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.03.01 16.219,20
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Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES_

euros
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1 F221S210 M3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb
mitjans mecànics , càrrega del material i transport al gestor de residus
o centre de reciclatge autoritzat. tot inclòs completament acabat. inclou
cànon, taxes i manteniment d'abocador. (P - 18)

2,64 1.394,500 3.681,48

2 G2266221 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant
picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació (P - 70)

12,53 1,000 12,53

3 F2270100 M2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. tot
inclòs completament acabat. (P - 21)

0,40 2.789,000 1.115,60

TOTAL Capítol 01.03.02 4.809,61

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 03 BUTJOSA_ALFONS XIII

Capítol 03 PAVIMENTS_

1 F9E10020 M2 Rajol hidràulic 20x20x4 cm per a voreres, col·locat a truc de maceta
amb morter i beurada de ciment. model a determinar per la direcció
d'obra. inclou subministrament i col·locació. tot inclòs completament
acabat, segons plànols de detall. (P - 35)

12,94 167,600 2.168,74

2 F9F5U009 M2 Paviment de peces prefabricades de formigo , tipus llosa vulcano,
terana six de breinco o similar de diferents mides , col·locades segons
plànol detall) de 8 cm de gruix i color arena, marfil , a definir per la
direcció facultativa, colocat sobre solera de morter de 3 cm de gruix,
inclòs el morter i totes les feines necessaries per a la seva col.locació,
inclos part proporcional de talls.  (P - 36)

24,13 2.789,000 67.298,57

3 F9365G21 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 mecànic, amb acabat reglejat (P - 28)

43,66 577,840 25.228,49

4 F9310010 M3 Base granular de tot-u artificial compactada. inclou subministrament,
estesa, refí i compactació al 100% pm. inclou la compactació de la
capa inferior sobre la que s'assenta.  (P - 26)

16,06 0,000 0,00

5 F931S010 M3 Subbase de grava- balast (grandària màxima de 60 a 80 mm), amb
estesa i piconatge del material. inclou la compactació de la capa
inferior sobre la que s'assenta. (P - 27)

15,10 739,000 11.158,90

6 F96ASGEL m2 Pas elevat de vianants per a control de la velocitat dels vehicles,
executat amb formigó HM-20, inclosa pintura i pintat segons plànols.
Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la seva correcta
execució. Totalment acabat. (P - 32)

22,91 55,440 1.270,13

7 F965S400 M Vorada prefabricada de formigó , de 100x40x15 cm amb base de
formigó hm-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces
especials, segons plànols de detall. tot inclòs completament acabat.
(P - 30)

18,42 0,000 0,00

8 F96AS020 M Vorada metàl·lica d'acer galvanitzat de 20 cm d'alçària i 10 mm de
gruix, amb potes d'ancoratge cada 50 cm, amb base de formigó
hm-20, inclou subministrament, col·locació i i p.p. de peces especials,
segons plànols. tot inclòs completament acabat. (P - 31)

19,51 158,000 3.082,58

9 F9650310 M Vorada prefabricada de formigó T3, de 100x14/17x28 cm amb base de
formigó hm-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces
especials, segons plànols de detall. tot inclòs completament acabat.
(P - 29)

11,06 86,700 958,90

10 G974U020 M Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8
cm de gruix, inclosa excavació, base de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 73)

11,82 10,000 118,20

euros
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11 G9J1U020 M2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ecr-1 (P - 75) 0,35 273,000 95,55
12 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci (P - 74) 0,37 0,000 0,00
13 F9H10010 t Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granític, inclou

subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i
compactació. Tot inclòs completament acabat. (P - 37)

50,76 45,864 2.328,06

14 F9H10020 T Aglomerat asfàltic rodadura ac 16 surf b50/70 d/s granític, inclou
subministrament, col·locació, estesa i compactació. tot inclòs
completament acabat (P - 38)

42,57 32,760 1.394,59

15 F9A1201F m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
(P - 34)

22,82 5,400 123,23

16 F991S150 U Escocell metàl·lic rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de mides
160x120 cm de 20 cm d´alçària i 10 mm de gruix amb potes
d´ancoratge cada 0,50 m com a màxim,realitzat en taller i muntat en
obra. inclou base de formigó hm-20, segons plànols de detall. tot
inclòs completament acabat.

(P - 33)

87,92 18,000 1.582,56

17 G7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P - 72)

2,58 0,000 0,00

18 G229U010 M3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de
20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons
condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil
teòric (P - 71)

19,77 4,050 80,07

19 F228SRES m2 Paviment drenant de graves amb resina per a escossells de 12 cm de
gruix. Velestone Resin o equivalent. Inclou resines. (P - 25)

58,29 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.03.03 116.888,57

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 03 BUTJOSA_ALFONS XIII

Capítol 04 CLAVEGUERAM_

1 FD7Z0130 U Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada fins a
15 m de longitud. inclou tall amb disc del paviment asfàltic a demolir,
demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent, excavació
manual i/o mecànica, tub de diàmetre inferior a 600 mm de diàmetre
interior, rebliment, base de formigó i preposició de paviment de vorera,
i base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada. tot inclòs completament
acabat. (P - 46)

534,70 2,000 1.069,40

2 FDD10110 U Pou de registre prefabricat d '1,20 m de diàmetre, amb una profunditat
màxima de 3 m, per a tubs de fins a 90 cm. iinclou: excavació i
posterior reblert, pates, marc octogonal o quadrat aparent segons tipus
de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de
bloqueig de fosa dúctil segons norma en-124 classe d-400, segons
detall. tot inclòs completament acabat. (P - 47)

779,16 2,000 1.558,32

3 GD5JS010 U Pou d'embornal de 100x50 cm i d'alçària variable , amb connexió
directa a col·lector o amb connexió a tub d'escomesa, de formigó
hm-20, segons detalls. Inclos l'entroncament amb el tub de
clavegueram ( incloent l'armat o peça clip corresponent). inclou
bastiment i la reixa de fosa dúctil tipus tango benito o similar de classe
d-400, col.locat segons plànols. (P - 80)

202,97 9,000 1.826,73

4 GD7FS31Z U Connexió d'embornal a pou existent de xarxa de pluvials, amb tub de
300/350 mm de pe o pvc ( fins 15 m de llargada) inclou tall amb disc
del paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment de vorera i
paviment asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica, tub,
elements de connexió, rebliment de rasa fins a 20 cm per sobre la
generatriu del tub amb formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió, rebliment amb terres , base de formigó i
preposició de paviment de vorera, i base de tot-ú i paviment asfàltic a
calçada. tot inclòs completament acabat. Inclou càrrega i transport a

152,92 9,000 1.376,28

euros
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l'abocador dels materials sobrants ( inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador).  (P - 83)

5 FD7JS630 M Tub pead ó polipropilè de 535 mm de diàmetre interior i 630 mm de
diàmetre exterior, doble paret sn 8. inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs. part proporcional de
peces especials. assentat i recobert amb sorra. tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (P - 45)

54,75 40,000 2.190,00

6 F222S020 M3 Excavació de rases i pous en presència de serveis amb mitjans
mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge. tot
inclòs completament acabat. inclou cànon, taxes i manteniment
d'abocador. (P - 20)

4,02 180,000 723,60

7 GD7FSP50 M3 Rebliment amb formigó hm-20 de rasa per a tub de clavegueram fins
a 15 cm per sobre la genratriu del tub. segons plànol detall. (P - 84)

48,13 28,000 1.347,64

8 F228S120 M3 Rebliment i compactat de rases de qualsevol fondària amb terres
procedents de prèstecs interiors, amb mitjans mecànics o manuals. tot
inclòs completament acabat. (P - 24)

2,88 139,560 401,93

9 F228S111 m3 Rebliment i compactat de rases de qualsevol fondària amb terres
adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans
mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport,
estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot
inclòs completament acabat. (P - 23)

6,34 10,000 63,40

10 GD5KU010 M Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50
cm de llum, sobre canal de formigó hm-20, inclòs entroncament amb
tub de desguàs i marc i reixa de fosa d-400, segons plànols. inclou
excavació necessaria per la seva execució i la connexió amb els tubs
entrants i/o sortints. (P - 81)

196,64 10,000 1.966,40

11 F21D51J2 m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90
cm, de formigó vibropremsat amb solera de 20 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 8)

8,70 45,000 391,50

12 F21DGG02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 9)

4,69 6,000 28,14

13 GD7FS315 U Nova escomesa d'aigües residuals de les edificacions existents i
connexió de'aquesta a la nova xarxa de residuals. Inclou substitució
del tub escomesa actual per tub de 200 mm de pvc ( fins a 6 m de
llargada) . incloent enderroc i retirada de clavegeró existent,
excavació de rasa, connexions, rebliment amb material seleccionat i
en cas necessari, la demolició i retirada de paviment. Inclou nou
clavegueró de d200mm, peça especial per aconnexió d'escomesa a
tub de residuals i tots els materials i feines necessàries per a un
perfecte funcionament. totalment acabada, fins i tot reforç de formigó
de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió. inclou
càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants ( inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador).  (P - 82)

160,69 2,000 321,38

TOTAL Capítol 01.03.04 13.264,72

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_
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Capítol 05 XARXA D'AIGUA POTABLE_OBRA CIVIL_

1 PA00S0AP Pa Partida alçada a justificar per a la retirada de tram existent de xarxa
d'aigua potable a renovar, tubs de qualsevol material ( incloent
fibrociment). inclou localització de la instal·lació ,excavació, anulació
del tram a substituir, retirada, càrrega i transport a abocador autoritzat
de tubs, pericons, marcs, tapes, vàlvules i tots aqueslls elements que
quedin anulats per la nova instal·lació d'aigua potable . inclou cànon
d'abocament i manteniment d'abocador, taxes i certificat. tot inclòs. (P
- 97)

1.500,00 1,000 1.500,00

euros
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2 F222S020 M3 Excavació de rases i pous en presència de serveis amb mitjans
mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge. tot
inclòs completament acabat. inclou cànon, taxes i manteniment
d'abocador. (P - 20)

4,02 265,920 1.069,00

3 F2280500 M3 Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa
d'assentament i recobriment. inclou subministrament i col·locació. tot
inclòs. (P - 22)

20,56 96,120 1.976,23

4 F228S120 M3 Rebliment i compactat de rases de qualsevol fondària amb terres
procedents de prèstecs interiors, amb mitjans mecànics o manuals. tot
inclòs completament acabat. (P - 24)

2,88 169,800 489,02

5 GDK2U100 U Pericó per a canalització de serveis de 40x40 cm i 100cm de fondària,
amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó
hm20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 87)

109,38 8,000 875,04

6 GDKZS040 U Marc de 42x42 cm amb tapa de fosa dúctil , tipus D-400, totalment
col·locat (P - 88)

38,38 8,000 307,04

7 GFB1SEOC U Obra civil corresponent a escomesa d'aigua potable fins a 5 m de
longitud, amb tub de polietilè d'alta densitat, tipus pe-100, de dn 32
mm per a pn 16 bar, inclòs demolició, excavació i rebliment de la rasa,
llit i recobriment de sorra, totalment acabada.  (P - 89)

31,75 24,000 762,00

TOTAL Capítol 01.03.05 6.978,33

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 03 BUTJOSA_ALFONS XIII

Capítol 06 ENLLUMENAT_

1 XPA002EP Pa Partida alçada a justificar per a retirada de la instal·lació d'enllumenat
públic existent en l'àmbit de projecte. Inclou retirada, càrrega i
transport a l'abocador autoritzat, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, i Taxes corresponents. (P - 0)

1.500,00 1,000 1.500,00

2 GDG3S0C6 M Canalització de serveis en vorera o calçada, amb 2 tubs corrugats
flexibles de pe de doble capa de 110 mm de diàmetre formigonat ,
lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, incloent excavació i
reblert de rasa amb formigó de 15 n/mm2 de resistència característica
a la compressió, segons plànols, inclòs càrrega i transport a l'abocador
dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. inclòs transport a obra, muntatge soterrat i material auxiliar
i de fixació necessari. inclou subministrament i col·locació de cinta
guia. inclou subministrament i col·locació de banda de material plàstic
per a la senyalització de la canalització. inclou subministrament i
col·locació de banda de material plàstic per a la senyalització de la
canalització. (P - 85)

12,77 805,000 10.279,85

3 FG380020 M Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat.
inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. tot inclòs. (P
- 52)

4,59 847,000 3.887,73

4 FG310015 M Conductor de coure armat tipus rvfv 0,6/1 kv, secció 4x6 mm2. inclou
subministrament i col·locació. tot inclòs. (P - 50)

3,83 654,550 2.506,93

5 FG310020 M Conductor de coure armat tipus rvfv 0,6/1 kv, secció 4x10 mm2 .inclou
subministrament i col·locació. tot inclòs. (P - 51)

5,35 352,450 1.885,61

6 FHM1S002 U Fonament de formigó per a columna de llum de 7 metres d'alçada.
Inclou tots els treballs i materials necessaris per a la posterior
instal·lació de la comumna de llum (plantilla amb varilles roscades
segons prescripcions de la DF). Inclou cablejat necessari. inclou
subministrament i col·locació. tot inclòs segons plànols. (P - 55)

131,93 14,000 1.847,02

7 FHM1S073 U Fanal model QUAD T de Roure de 7 metres d'alçada. Inclou llum de
leds de 53W. Inclosa caixa de connexió i cablejat interior. Inclou
subministrament i col·locació. Inclou part proporcional de material
auxiliar necessari.  (P - 56)

1.371,19 14,000 19.196,66

euros
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8 FGD10015 U Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. inclou
subministrament i col·locació, completament acabat, segons plànols.
(P - 53)

21,35 14,000 298,90

9 GDK2U100 U Pericó per a canalització de serveis de 40x40 cm i 100cm de fondària,
amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó
hm20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 87)

109,38 16,000 1.750,08

10 GDKZS040 U Marc de 42x42 cm amb tapa de fosa dúctil , tipus D-400, totalment
col·locat (P - 88)

38,38 16,000 614,08

11 FDK2L002 U Arqueta de 70x70x85 cm de dimensions interiors, prefabricada de
formigó o executada in-situ, inclòs subministrament, col.locació, marc,
tapa de fundició dúctil c-250, execució d'entrades, connexions i
segellat amb morter dels conductes, excavació , càrrega, transport al
gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, inclos
cànon d'abocament i manteniment. tot inclòs completament acabat. (P
- 48)

291,49 2,000 582,98

12 XPA000EP Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a projecte elèctric i
legalització de la instal·lació de l'enllumenat públic. Inclou taxes
d'inspecció d'enllumenat. (P - 0)

1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Capítol 01.03.06 45.349,84

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_
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Capítol 07 PRISMES_

1 GDG3S0P7 M Canalització de serveis amb 7 tubs corrugats flexibles de pe de doble
capa, 2 tubs de 160 mm de diàmetre i 2 tubs de 125 mm de diàmetre i
3 tubs de 40 mm, incloent excavació, dau de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió (65 cm x 50 cm), rebliment
amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. (P - 86)

27,79 388,000 10.782,52

2 GDKZS040 U Marc de 42x42 cm amb tapa de fosa dúctil , tipus D-400, totalment
col·locat (P - 88)

38,38 15,000 575,70

3 GDK2U100 U Pericó per a canalització de serveis de 40x40 cm i 100cm de fondària,
amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó
hm20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 87)

109,38 15,000 1.640,70

4 PA00SPRI Pa Partida alçada a justificar per a la connexió del nou prisma de fibra
optica al prisma existent. (P - 98)

288,00 2,000 576,00

TOTAL Capítol 01.03.07 13.574,92
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Tram 03 BUTJOSA_ALFONS XIII

Capítol 08 MOBILIARI URBÀ_

1 FQ21SC60 u Paperera tipus Barcelona o equivalent de 60 l de capacitat, amb
cubeta abatible de fosa amb acabat color negre forja i suports laterals
de fosa, col·locada amb fixacions mecàniques. Subministrament i
col·locació.Segons plànols. (P - 61)

154,87 3,000 464,61

2 FQ11S020 U Banc tipus 'neobarcino de benito o equivalent, d'1,80m de longitud,
format per estructura de fosa , respatller i seient ergonòmics
mitjançant lames de fusta tropical color natural fsc massissa tractada i
cargols d'ancoratge a l'estructura d'acer inoxidable. inclou
subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base
i ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. tot inclòs

257,31 3,000 771,93

euros
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completament acabat. (P - 59)
3 FQ11SN10 U Cadira tipus 'neobarcino de benito o equivalent, de 0,70 m de longitud,

format per estructura de fosa , respatller i seient ergonòmics
mitjançant lames de fusta tropical color natural fsc massissa tractada i
cargols d'ancoratge a l'estructura d'acer inoxidable. inclou
subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base
i ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. tot inclòs
completament acabat.
(P - 60)

212,68 3,000 638,04

4 FQ42S102 U Subministrament icol·locació de pilona model adelaida de ado o
similar de ferro. acabat lacat al forn, color gris fosc., de 500 mm
d'alçària i d 200 mm, per a carrers peatonals. inclou elements
d'ancoratge. tot inclòs completament acabat.
(P - 62)

71,20 9,000 640,80

TOTAL Capítol 01.03.08 2.515,38

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 03 BUTJOSA_ALFONS XIII

Capítol 09 SENYALITZACIÓ

1 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa disccontínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
39)

0,78 155,000 120,90

2 GBA1U050 M Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 76)

1,13 24,000 27,12

3 GBA32555 M2 Pintat amb dues capes de senyals prévies a un pas elevat, segons
directrius de la direcció de les obres, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent, de qualsevol color (fins i tot triangles de
diferents colors) i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge (P - 77)

9,86 72,000 709,92

4 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 40)

7,79 50,480 393,24

5 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 41)

62,47 4,000 249,88

6 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 42)

54,60 12,000 655,20

7 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 78)

69,90 4,000 279,60

8 FBB21A41 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de
95x145 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 43)

276,24 4,000 1.104,96

9 FBB21A61 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de
95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 44)

418,15 1,000 418,15

10 GBBVU205 M Suport d'alumini extrusionat de 90mm de diàmetre, segons col·locat
sobre placa d'ancoratge embeguda en cimentació, segons plànols.
Inclou part proporcional d'execució de la cimentació (excavació,
formigó, col·locació de la placa d'ancoratge, etc), inclou part
proporcional de la placa d'ancoratge. Inclou part proporcional
d'abraçadores per a la col·locació de totes les senyals que s'hagin de
muntar sobre el suport.
(P - 79)

32,48 67,000 2.176,16

TOTAL Capítol 01.03.09 6.135,13

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 03 BUTJOSA_ALFONS XIII

euros
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Capítol 10 JARDINERIA _

Subcapítol 01 PROTECCIONS I DEMOLICIONS

1 HRE22100 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i
125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m
d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat,
amb el desmuntatge inclòs (P - 90)

33,45 35,000 1.170,75

2 F21R1260 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la
soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
mes lluny de 20 km) (P - 12)

64,23 19,000 1.220,37

3 F21R12A0 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant
la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
mes lluny de 20 km) (P - 13)

93,00 12,000 1.116,00

4 F21R12D0 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària,
deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km) (P - 14)

286,34 4,000 1.145,36

5 F21R4060 u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor
amb braç triturador de soques (P - 15)

20,03 12,000 240,36

6 F21R4090 u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor
amb braç triturador de soques (P - 16)

43,41 23,000 998,43

7 F21R40B0 u Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor
amb braç triturador de soques (P - 17)

62,61 1,000 62,61

TOTAL Subcapítol 01.03.10.01 5.953,88

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 03 BUTJOSA_ALFONS XIII

Capítol 10 JARDINERIA _

Subcapítol 02 SUBMINISTRAMENT D'ARBRAT_

1 FR44F82A u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de
perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ (P - 65)

169,44 8,000 1.355,52

2 FR44422C u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ (P - 63)

106,29 4,000 425,16

3 FR44DH2C u Subministrament de Platanus x acerifolia de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ (P - 64)

105,36 4,000 421,44

TOTAL Subcapítol 01.03.10.02 2.202,12

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 03 BUTJOSA_ALFONS XIII

Capítol 10 JARDINERIA _

Subcapítol 03 PLANTACIONS_

1 FR612247 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb

46,14 8,000 369,12

euros
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substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 66)

2 FR612347 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 67)

50,94 8,000 407,52

3 FRZ51100 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre
fins a 22 cm, amb sistema de subjecció format per tres ancorategs
metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor (P - 68)

77,88 8,000 623,04

4 FRZ51200 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre
entre 23 i 47 cm, amb sistema de subjecció format per tres ancorategs
metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor (P - 69)

100,10 8,000 800,80

TOTAL Subcapítol 01.03.10.03 2.200,48

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 03 BUTJOSA_ALFONS XIII

Capítol 11 XARXA DE REG_

1 FJMZUR40 u Connexió a la xarxa general. inclou els drets de la companyia, el
comptador volumètric per a escomesa de 10 m3/h, el ramal de 40 mm,
connexions, permisos i accessoris (P - 57)

2.263,53 0,000 0,00

2 F2221242 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual (P - 19)

4,72 312,000 1.472,64

3 FFB28355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 49)

6,26 312,000 1.953,12

4 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i racor 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 - 58)

199,56 7,000 1.396,92

TOTAL Capítol 01.03.11 4.822,68

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 03 BUTJOSA_ALFONS XIII

Capítol 12 VARIS_

1 PA000S02 Pa Partida alçada a justificar per recol·locació de marcs i tapes existents,
de qualsevol tamany i de qualsevol companyia de servei, i adequació
al nova rasant del carrer. inclou substitució de marcs i tapes existents
per elements nous en cas que estiguin en mal estat. (P - 93)

600,00 1,000 600,00

2 PA000S03 Pa Partida alçada a justificar per possibles afectacions a serveis existents.
(P - 94)

2.000,00 1,000 2.000,00

3 PA000S04 Pa Partida alçada a justificar per possibles afectacions façanes
d'edificacions existents. (P - 95)

2.100,00 1,000 2.100,00

4 XPB0SELE PA Partida alçada a justificar per a soterrament d'instal·lacions de la xarxa
elèctrica que actualment van per façana. inclou desconnexió de la
instal·lació, desmuntatge, retirada, càrrega i transport a abocador
autoritzat. inclou cànon d'abocador ,taxes i manteniment. inclou
soterrament de les xarxes segons indicacions de la companyia.

3.359,92 1,000 3.359,92

euros
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. (P - 100)
5 PA000S01 Pa Partida alçada a justificar per a soterrament d'instal·lacions de

Telefonica que actualment van per façana. inclou desconnexió de la
instal·lació, desmuntatge, retirada, càrrega i transport a abocador
autoritzat. inclou cànon d'abocador ,taxes i manteniment. inclou
soterrament de les xarxes segons indicacions de la companyia. (P - 92)

4.800,00 1,000 4.800,00

TOTAL Capítol 01.03.12 12.859,92

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 03 BUTJOSA_ALFONS XIII

Capítol 13 SEGURETAT I SALUT

1 PA000SS1 Pa Partida alçada a justificar per a seguretat i salut. (P - 96) 15.450,00 0,300 4.635,00

TOTAL Capítol 01.03.13 4.635,00

Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_

Tram 03 BUTJOSA_ALFONS XIII

Capítol 14 GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPA000GR Pa Partida alçada a justificar per a gestió de residus d'obra.
(P - 0)

7.720,00 0,300 2.316,00

TOTAL Capítol 01.03.14 2.316,00

euros
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NIVELL 4: Subcapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.01.10.01  PROTECCIONS I DEMOLICIONS 5.515,25
Subcapítol 01.01.10.02  SUBMINISTRAMENT D'ARBRAT 2.351,55
Subcapítol 01.01.10.03  PLANTACIONS 2.529,58
Capítol 01.01.10  JARDINERIA _ 10.396,38
Subcapítol 01.02.10.01  PROTECCIONS I DEMOLICIONS 7.281,16
Subcapítol 01.02.10.02  SUBMINISTRAMENT D'ARBRAT_ 3.537,63
Subcapítol 01.02.10.03  PLANTACIONS_ 3.397,72
Capítol 01.02.10  JARDINERIA _ 14.216,51
Subcapítol 01.03.10.01  PROTECCIONS I DEMOLICIONS 5.953,88
Subcapítol 01.03.10.02  SUBMINISTRAMENT D'ARBRAT_ 2.202,12
Subcapítol 01.03.10.03  PLANTACIONS_ 2.200,48
Capítol 01.03.10  JARDINERIA _ 10.356,48
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

34.969,37
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01.01  ENDERROCS_ 17.113,99
Capítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES_ 5.623,17
Capítol 01.01.03  PAVIMENTS_ 146.888,20
Capítol 01.01.04  CLAVEGUERAM_ 3.558,90
Capítol 01.01.05  XARXA D'AIGUA POTABLE_OBRA CIVIL_ 8.100,64
Capítol 01.01.06  ENLLUMENAT_ 48.812,79
Capítol 01.01.07  PRISMES_ 7.690,89
Capítol 01.01.08  MOBILIARI URBÀ_ 5.287,15
Capítol 01.01.09  SENYALITZACIÓ 6.135,13
Capítol 01.01.10  JARDINERIA _ 10.396,38
Capítol 01.01.11  XARXA DE REG_ 6.864,69
Capítol 01.01.12  VARIS_ 12.859,92
Capítol 01.01.13  SEGURETAT I SALUT 6.180,00
Capítol 01.01.14   GESTIÓ DE RESIDUS 3.088,00
Tram 01.01  PAU CASALS _BUTJOSA 288.599,85
Capítol 01.02.01  ENDERROCS_ 15.906,25
Capítol 01.02.02  MOVIMENT DE TERRES_ 4.771,77
Capítol 01.02.03  PAVIMENTS_ 117.451,66
Capítol 01.02.04  CLAVEGUERAM_ 54.629,56
Capítol 01.02.05  XARXA D'AIGUA POTABLE_OBRA CIVIL_ 7.073,18
Capítol 01.02.06  ENLLUMENAT_ 47.422,80
Capítol 01.02.07  PRISMES_ 15.925,54
Capítol 01.02.08  MOBILIARI URBÀ_ 2.515,38
Capítol 01.02.09  SENYALITZACIÓ 3.645,27
Capítol 01.02.10  JARDINERIA _ 14.216,51
Capítol 01.02.11  XARXA DE REG_ 5.382,66
Capítol 01.02.12  VARIS_ 12.859,92
Capítol 01.02.13  SEGURETAT I SALUT 4.635,00
Capítol 01.02.14   GESTIÓ DE RESIDUS 2.316,00
Tram 01.02  ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS 308.751,50

euros
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Capítol 01.03.01  ENDERROCS_ 16.219,20
Capítol 01.03.02  MOVIMENT DE TERRES_ 4.809,61
Capítol 01.03.03  PAVIMENTS_ 116.888,57
Capítol 01.03.04  CLAVEGUERAM_ 13.264,72
Capítol 01.03.05  XARXA D'AIGUA POTABLE_OBRA CIVIL_ 6.978,33
Capítol 01.03.06  ENLLUMENAT_ 45.349,84
Capítol 01.03.07  PRISMES_ 13.574,92
Capítol 01.03.08  MOBILIARI URBÀ_ 2.515,38
Capítol 01.03.09  SENYALITZACIÓ 6.135,13
Capítol 01.03.10  JARDINERIA _ 10.356,48
Capítol 01.03.11  XARXA DE REG_ 4.822,68
Capítol 01.03.12  VARIS_ 12.859,92
Capítol 01.03.13  SEGURETAT I SALUT 4.635,00
Capítol 01.03.14   GESTIÓ DE RESIDUS 2.316,00
Tram 01.03  BUTJOSA_ALFONS XIII 260.725,78
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

858.077,13
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Tram Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tram 01.01  PAU CASALS _BUTJOSA 288.599,85
Tram 01.02  ALFONS XIII_ JOSEP MOLINS 308.751,50
Tram 01.03  BUTJOSA_ALFONS XIII 260.725,78
Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_ 858.077,13
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

858.077,13
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost AV ESPANYA_ 858.077,13

858.077,13

euros



ÚLTIM FULL
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................... 858.077,13

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 858.077,13............................................................ 111.550,03

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 858.077,13............................................................... 51.484,63

Subtotal 1.021.111,79

21 % IVA SOBRE 1.021.111,79............................................................................................ 214.433,48

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.235.545,27

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ DOS-CENTS TRENTA-CINC MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET
CENTIMS )

BARCELONA,   JULIOL DE 2014

JOAN FORGAS COLL                             JORDI SORKAU I CASANOVA
ARQUITECTE                                   ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS



PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE URBANITZACIO DE L'ENTORN DE LA AVINGUDA ESPANYA RESUM PRESSUPOST PER FASES

Pau Casals-Butjosa Alfons XIII-Josep Molins Butjosa-Alfons XIII

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total

PEM 288.599,85 308.751,50 260.725,78 858.077,13

13% Desp. Grals 37.517,98 40.137,70 33.894,35 111.550,03

6% Benefici Ind. 17.315,99 18.525,09 15.643,55 51.484,63

PEC 343.433,82 367.414,29 310.263,68 1.021.111,79

21% IVA 72.121,10 77.157,00 65.155,38 214.433,48

PEC IVA Inclòs 415.554,92 444.571,29 375.419,06 1.235.545,27
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