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PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU 1 DE MOLLÓ 

DOCUMENT  I.‐ MEMÒRIA 
  
 

I.1.‐ Antecedents i àmbit d’actuació 

5

 
El sector objecte d’aquesta urbanització ve fixat pel vigent POUM de Molló i en concret per 
la Modificació Puntual núm.4 en  relació  al PAU 1 del POUM de Molló  i  té per objecte  la 
urbanització del PAU 1 de Molló, d’acord amb les determinacions fixades en  la Modificació 
Puntual  núm.4  en  relació  al  PAU  1  del  POUM  de  Molló,    aprovada  definitivament  el  
13/09/2016 on es fixen els paràmetres bàsics de l’actuació. 
 
Els terrenys objecte del present projecte d’urbanització es situen principalment al sector del 
PAU.1 de l’actual POUM de Molló, si be no es restringeix exactament a l’àmbit delimitat, que 
l’amplia, i inclou també un tram del carrer de les Marrades 
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El PAU.1 és un  sector discontinu de  tres  àmbits  amb una  superfície  total  a urbanitzar de  
11.526,06 m2: 
 

Àmbit 1:  
Peça de terra, al terme de Molló, de superfície set mil nou‐cents seixanta‐quatre amb setanta‐sis 
metres quadrats (7.964,76 m2). 
Límits: nord, amb part de la finca 1024, finques 494, i 251 i la Comunitat de Propietaris del carrer 
Sant Sebastià 1; sud: terres de Mas Julià ; est, amb Passatge del Serrat i Comunitat de Propietaris 
del  carrer  Sant  Sebastià  1;  i  oest:  finca  1024,  i  terrenys  del  polígon  5  pertanyents  a  Gresa 
Agroforestal SL. 
 
Àmbit 2: 
Peça  de  terra,  al  terme  de Molló,  de  superfície  tres mil  quatre‐cents  tres  amb  trenta metres 
quadrats (3.403,30 m2). 
Límits: nord vial de la Diputació de Girona que és la Parcel∙la 9015 del Polígon 5 i Passeig Vallespir; 
est amb carretera C‐38, corresponent al Polígon 4 Parcel∙la 9006 de la Diputació de Girona, carrer 
de Solà Morales i propietat d’Esperanza Birosta Fiol que és la parcel∙la 126 del Polígon 5; oest amb 
Passeig  Vallespir  i  carrer  Solà Morales  i  sud  amb  C.  Solà Morales,  1  ,  carrer  Solà Morales  i 
propietat d’Esperanza Birosta Fiol què és la Parcel∙la 126 del Polígon 5. 
 
Àmbit 3:  
Peça de terra al terme de Molló, denominat "Hort de  la Carretera" de superfície cent cinquanta 
vuit metres quadrats (158 m2). 
LÍMITS: nord i oest amb Pg. Vallespir; est vial sense nom; sud Pg. Vallespir, 7. 

 
El  terreny  es  troba  parcialment  urbanitzat  en  dos  dels  seus  àmbits,  2  i  3,  restant  sense 
urbanitzar el més significatius dels tres i objecte principal del present projecte. 

 
Les obres referides en aquest projecte es localitzen totalment a l’àmbit 1. 
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En el següent quadre es detallen els propietaris de les diferents parcel.les objecte d’urbanització: 
 
 
  Finca  Relació de Propietaris SUP INCLOSES 

REPARCEL/TOPOG 
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SO
L 
P
R
IV
A
T
 

1  RITORT DE LA VALL DE CAMPRODON S.L.  2.534,30  m² 

  (cadastre:AJUNTAMENT DE MOLLÓ)     

           

2  RITORT DE LA VALL DE CAMPRODON S.L.  869,00  m² 

   (cadastre:AJUNTAMENT DE MOLLÓ)       

       

3  FRANCESCA VILARRODÀ BIROSTA (NUDA PROPIETAT)‐  158,00  m² 

   ESPERANZA BIROSTA FIOL (USDEFRUIT)       

   (cadastre: FRANCISCA HUBACH VILARRODA)       

       

4  MARIA TERESA ALABAU MORER  1.128,40  m² 

           

       

5  JOSÉ SOLÉ FAJULA‐ROSALIA FAJULA ESTANY  1.028,00  m² 

   (cadastre: JOSE SOLE FAJULA‐ANA M HERNANDEZ SAU)       

       

6  FRANCISCA HUBACH VILARRODÀ‐Mª DOLORES RAMON HUBACH  1.559,00  m² 

       

7  BERNARDINO NOGUÉ HUBACH  862,70  m² 

       

8  75% GRESA AGROFORESTAL S.L. ‐ 25% FAUSTINA DE SOLÀ MORALES  459,00  m² 

         

9  75% GRESA AGROFORESTAL S.L. ‐ 25% FAUSTINA DE SOLÀ MORALES  1.837,20  m² 

           

       

10  Mª TERESA ALABAU MORER‐MARIANO LARIO LÓPEZ  194,85  m² 

       

TOTAL     10.630,45    

         

SO
L 
P
U
B
LI
C
  11  AJUNTAMENT DE MOLLÓ‐VIAL  455,90  m² 

       

           

12  AJUNTAMENT DE MOLLÓ‐VIAL  439,69  m² 

   (cadastre: no existeix ja, es vial) tenim cert cessió       

         

  TOTAL ÀMBIT 
  

11.526,06  m² 
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I.2.‐  Ordre de redacció 

 
 

La redacció del present document es realitza per encàrrec de L’Ajuntament de Molló, segons 
notificació  de  data  10  d’abril  de  2014,  segons  la  qual  l’alcaldia  resol  la  contractació  a 
l’Arquitecte que subscriu de serveis per la redacció de la modificació de POUM i projecte de 
reparcel.alció i urbanització del PAU 1 de Molló, expedient 127/2014. 
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I.3.‐  Estat actual i estudis precedents 

 
Els estudis i plans precedents que afecten el sector  que tractem són: 
 
‐ Text Refós del Pla d’Ordenació Municipal de Molló, aprovat definitivament per la C.U.G. el 
9 de desembre de 2009. 
 
‐ Modificació Puntual núm.4 en relació al PAU1 del POUM de Molló 
 
‐ Projecte de Reparcel.lació del PAU1 de Molló (en tràmit) 
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I.4.‐  Població, necessitats 

10

 
Tal com determina el  la Modificació Puntual núm. 4 del POUM,    l’objectiu d’urbanitzar ve 
condicionat  per  la  voluntat  i  necessitat  de  planificar  el  vial  d’accés  al  sector  oest  de  la 
població. 
 
Aquest vial parteix de la corba de l’Hotel Calitxó, a la carretera d’accés a la població, i baixa 
amb un pendent del 14,60% el  tram  inicial  i del  16,00%  al  tram  final,  fins el  camí de  les 
Marrades per continuar cap a la Plaça de la Font Vella. 
 
L’ampliació  de  l’àmbit  1  fins  al  vial  d’accés  a  la  zona  esportiva,  en  front  de  l’Hotel,  es 
considera absolutament necessària i possibilita la creació d’alguns aparcaments. 
 
El  vial  que  actualment  dona  accés  al  carrer  de  les Marrades  es  redueix  d’amplada  per 
ajustar‐se  a  les  preexistències  i  als  murs  de  contenció  i  es  preveu  amb  un  tractament 
peatonal i mixte d’accés a les finques.  
 
L’àmbit 3, de menor superfície, manté el destí que actualment té d’espai d’aparcament. 
 
L’àmbit 2, Es troba actualment  ja urbanitzat,  i s’hi preveuen   aparcaments  i els altres usos 
que permet el POUM en el sistema viari. 
 
 
La urbanització permetrà: 
 
‐    Millorar  la  vialitat  del  municipi  per  disminuir  el  trànsit  del  centre  del  poble  tot 

possibilitant  l’accés  als  nous  sectors  de  creixement  residencial  amb  una  nova  vialitat 
interior del PAU 1. 
 

‐    Ampliar  el  límit  de    l’àmbit  1  per  la  part  Est  fins  al  vial  d’accés  a  la  zona  Esportiva 
Municipal‐Passatge del Serrat i ordenar l’edificació en aquesta ampliació. 
 

‐    Reordenar la zonificació tot definint els gàlibs de les noves edificacions. 
 

‐    Possibilitar la construcció de l’aparcament de vehicles al subsector 2. 
 

‐    Ajustar l’ample del carrer de Les Marrades a la realitat preexistent i permetre l’accés amb 
vehicles a un dels solars. 
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I.5.‐  Justificació de la solució 

11

 
 
Amb  la  present  actuació  es  duu  a  terme  la  urbanització  del  sector  determinada  a  la 
Modificació puntual núm.4 del POUM,  referent al PAU1,  tot  instaurant‐ne els vials, espais 
lliures i parcs urbans i implantant els subministraments dels serveis urbans suficients per als 
habitatges, comerços i locals previstos per a l'ocupació d'aquest sector.  

 
Tot el dimensionat s’ha efectuat tenint en compte les necessitats a les que ha de servir. 
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I.6.‐  Descripció de les obres 

12

 
A continuació es descriuen els apartats que comprenen  les obres  i  les solucions adoptades 
per a  la urbanització del  sector,  i que es detallen en els plànols  i estat d'amidaments del 
projecte i que es poden resumir en : 
 
I.6.1.‐Treballs previs 
 
Caldrà, primerament procedir al replanteig de les alineacions de carrers i atermenament de 
les parcel∙les amb fites de formigó, segons es determina en els plànols del projecte.   
També caldrà la desconnexió dels serveis. 
Es  crea  una  afectació  a  una  finca  existent,  on  caldrà modificar‐ne  un  tram  de  terrassa  i 
barana i crear nou accés. 
 
I.6.2.‐Enderrocs 
 
S’extrauran diversos elements existents: casetes, coberts, pals, tanques etc. 
S’enderrocaran voreres i paviments de formigó o aglomerat existents, 
Tots  els materials  de  l’enderroc  es  seleccionaran,  i  es  traslladaran  a  abocador  autoritzat 
aquells que no puguin ser reutilitzats. 
 
I.6.3.‐Murs de formigó 
 
Es realitzaran murs de contenció de formigó armat tipus HA‐25/Tova/20/IIa, de 20 a 50 cm 
de  gruix,  amb  els  corresponents  fonaments,  que  s’ompliran  amb  una  base  de  neteja  i 
anivellament de 5cm de gruix i formigó armat  tipus HA‐25/20/tova/IIa . 
La part posterior es protegirà amb una capa de propilè termolligat. 
A la part superior del mur s’hi disposarà una barana d’acer inoxidable. 
 
I.6.4.‐Moviments de terres  
 
Es netejarà tot el terreny de petits volums i s’esbrossarà.  
Es formarà terraplè amb material procedent de l'excavació i nova aportació, en capes de 25 
a  30  cm. de  gruix màxim.    El  terreny natural  s’humectarà, dessecarà  i piconarà  amb una 
densitat mínima del 95 % del proctor normal.  
Es  formarà  una  escollera  amb  blocs  de  pedra  calcària  de  400a  800  kg  amb  cara  exterior 
concertada. 
 
1.6.5.‐Xarxa de Sanejament 
 
Es separarà la xarxa d’aigües negres de les pluvials. 
Es realitzaran les rases necessàries per a la instal.lació. 
La xarxa de sanejament prevista es connectarà a  la  ja existent,  i constarà de canonades de 
pvc alveolar de diàmetres 315 o 200 mm, tipus Wavihol classe 41 sèrie 13500kg/m2 rígides 
circumferencial especifica 4kN/m2 , col.locades sobre bases de  llit de sorra,  i canonades de 
polietilè de 16Atm de pressió de 400 o 500mm de diàmetre. 
Es col∙locarà pous de registre als girs de les canonades i on coincideixen més d'un tub.  

9



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU 1 DE MOLLÓ 

Les aigües plujanes desguassaran directament al riu, mentre que  les brutes es bombejaran 
amb dues bombes Drainex400 fins a connectar amb la xarxa existent. 
Les bombes es situaran a la zona de reserva tècnica. 
 
1.6.6.‐Xarxa de Pluvials 

 
Les aigües plujanes es recolliran amb embornals sifònics amb tapa de fosa dúctil abatible. 
Les conduccions es realitzaran amb canonades de pvc alveolar de diàmetres 315, 200 o 110 
mm, tipus wavihol, clase 41, sèrie 13500 kg/cm2, col.locades sobre llit de sorra.Es disposaran 
arquetes registrables de 60x60cm i fins a 4m de fondària, amb tapa de fosa dúctil. 
Es col.locaran pous de registre de formigó  de 80cm de diàmetre amb tapa de fosa dúctil. 
També es dotarà la xarxa d’un pou de registre i descàrrega, de formigó de 150x150cm i 5m 
d’alçada. 
 
1.6.7.‐Abastament d'aigua 
 
S'instal∙laran canonades de polietilè d'alta densitat de diàmetre 125mm i 10 atm. De pressió, 
suficients per abastar a totes les edificacions, i segons s’especifica als plànols de projecte.  
L’encreuament de  carrers es  farà amb  tub de 20cm de diàmetre de  formigó  centrifugat  i 
formigonat fins a cota del carrer amb formigó HM‐D‐150/tova/IIa. 
A la derivació a parcel∙les s’ha previst una arqueta registrable amb tapa de fosa dúctil, i amb 
derivació a cada parcel∙la amb escomesa de 1". 
La disposició de  vàlvules de  comporta en els diversos nusos,  segons es  grafia  als plànols, 
garantitza l'aïllament d’aquest tram de xarxa de la resta dels carrers.  Els final de canonades 
es dotaran de taps cecs per tubs de polietilè. Tant les vàlvules com els taps aniran protegits 
amb arquetes registrables amb tapa de fosa dúctil. 
S’ha disposat una boca de reg de racord 45 de Belgicast amb arqueta a les zones verdes. 
Es col.locarà un hidrant d’incendis Belgicast amb arqueta metàl.lica incorporada, de DN‐100 
amb tots els accessoris per al seu correcte funcionament. 
La xarxa es connectarà a l’existent. 
Les rases es reompliran amb sorra  i amb material procedent de  l’excavació,  i s’hi col∙locarà 
banda senyalitzadora d'instal∙lació.    
 
1.6.8.‐Subministrament elèctric 
 
S'ha redactat d'acord amb les instruccions de les Companyies ENDESA, que s’adjunten.   
Caldrà  efectuar  el  desviament  d’unes  torres  elèctriques  existents,  també  segons 
especificacions de la companyia elèctrica que s’adjunten. 
 
1.6.9.‐Telecomunicacions 
 
S'ha redactat d'acord amb Telefònica i s’ha signat el conveni específic de col∙laboració. 
Es  col∙locaran  soterrats  prismes  de  2  i  4  conductes,  de  63 mm  de  diàmetre,  de    PVC, 
subministrats per la companyia telefònica, segons s’especifica als plànols,   que es recobriran 
amb formigó tipus HM‐D‐150/tova/20/IIa. 
També  s'instal∙laran  arquetes  de  TELEFÒNICA  tipus DM,  de  formigó  prefabricat  i  tapa  de 
fundició a tots els encreuaments de línia, i arquetes tipus M a totes les derivacions . 
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Les escomeses es faran amb tub de PVC de 63mm de diàmetre des de les arquetes fins a les 
parcel.les.  També  es  col.locarà  arquetes  tipus  DM  amb  armari  a  la  connexió  a  la  línia 
existent. 
 
1.6.10.‐Xarxa de gas 
 
S’ha redactat d’acord  amb la companyia GAS PIRINEU. 
El  present  projecte  contempla  l’obra  civil  de  la  xarxa  de  gas,  consistent  en  l’obertura  de 
rases  i  el  replè  d’aquestes  amb  sorra  per  protecció  dels  conductes  i  amb material  de  la 
pròpia excavació,  i  la col.locació de canonades de polietilè de 32 o 40mm de diàmetre  i 10 
Atm de pressió.  
 
1.6.11.‐Enllumenat públic 
 
Es preveu la col∙locació d’un quadre de comandament i maniobra, complert, de triple tarifa i 
doble nivell, dels que  s’inicien en un dues línies i quatre en l’altre, segons es pot apreciar als 
plànols de projecte. 
En els trams que la línia creua el carrer es protegiran prisma de formigó 30x30, en protecció 
de tubs de canaflex. 
La xarxa d’enllumenat anirà connectada a  E.T. de nova construcció o existent, en funció del 
que decideixi la companyia a la que se li adjudiqui el subministrament.  
 Es col.locarà arquetes registrables de 40x40x60cm en els encreuaments de carrers i al peu 
d’un punt d’il.luminació. 
Es col∙locarà una xarxa de terres, amb piquetes i cable de coure segons s’especifica als fulls 
d’amidaments. 
Es farà tota la instal∙lació soterrada i protegida.  La redacció del projecte elèctric i legalització 
de la instal∙lació aniran a càrrec del contractista. 
 
Pel que fa a lluminàries seran de la següent tipologia: 
 

 
- Baculs formats per lluminària BEGA 7930 led de Lledó, equipades amb equip led de 39w, 

i amb columna galvanitzada cilíndrica de 5m, suportada amb base de  fonamentació de 
40x40x800 cm. de formigó HM‐D‐150/Tova/20/IIa. 
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1.6.12.‐Pavimentacions 
 
Hi ha diferents tipus de paviment segons la zona : 
 
- El vial principal  rodat es pavimentarà a base d’aglomerat asfàltic, delimitat amb  rigola 

blanca de 30x30 i vorada de granit de 100x15x20cm. 
 
- El vial  secundari previst per a  transit  rodat no  intensiu, es pavimentaran amb  formigó 

amb acabat rentat a l’àcid, i es formaran juntes amb peces de llamborda Black 20x10x8. 
 

- Les voreres es realitzaran amb formigó amb acabat rentat a l’àcid. En les zones de vorera 
properes  als  guals  es  preveu  la  formació  d’una  franja  amb  peces  rugoses  per 
senyalització dels invidents. 

 
- El  camí que discorre per  la  zona verda es  realitzarà amb paviment de  sauló, delimitat 

amb peces de vorada de jardí tipus T2P de Breinco. 
 

- Les zones verdes es deixaran amb la gespa existent.  
 

 
1.6.13.‐  Senyalització 
 
Es  senyalitzarà  convenientment  tot  el  sector,  dotant‐lo  de  passos  zebra,  senyals  viàries  i 
línies de carrers. 
 

 
1.6.14.‐ Serveis afectats 
 
Les obres afecten serveis de la companyia elèctrica Endesa. 
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1.7.‐  Serveis afectats 

 
 

El disseny del projecte afecta diversos serveis: 
 
- Línia de MT i torres d’ENDESA 
- Línia telefònica en els punts de connexió 

 
El projecte preveu la modificació d’aquests serveis i la seva adequació a la nova urbanització. 

 
 
 
 

I.8.‐  Justificació del dimensionat. 
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El dimensionat d'aquesta obra està condicionat per l’ordenació urbanística que desenvolupa, 
pels propis elements existents i les seves formes. 
 
L’informe de l’ACA condiciona el sanejament del sector, que obliga a instal.lar un bombeig. 
 
El dimensionat de les instal∙lacions s'ha realitzat d'acord amb les necessitats a que serveixen 
i es justifica en els annexes adjunts.   
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I.9.‐   Pla d’Etapes  

17

 
 
Es preveu  la urbanització del sector en un únic polígon  i en diferents etapes que establirà 
l’administració en funció dels acords amb els propietaris. 
 

 
 
 

I.10.‐ Programa d'obra 

 
 
Atès el tipus d'obra que es projecta, es proposa un termini d'execució en una sola etapa de 
NOU MESOS, comptats a partir de la data de signatura de l'Acta de Replanteig . 
 
S’adjunta tot seguit plànnig d’obra:       
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I.11.‐ Resum del pressupost  

21

 

 
Aplicant els preus descompostos que es detallen a  les diferents partides d'obra mesurades 
s'obté  un  PRESSUPOST  D'EXECUCIÓ MATERIAL  de  TRES  CENTS  VUITANTA‐SET MIL  CENT 
NORANTA‐QUATRE  Euros  i  NOU  cèntims    #388.888,13.‐€.‐#,  al  qual  aplicant  un  13% 
corresponent a Despeses Generals, un 6% de Benefici Industrial i un 21% d’IVA en resulta un 
PRESSUPOST  TOTAL  DE  CONTRATA  de  CINC‐CENTS  CINQUANTA‐NOU  MIL  NOU‐CENTS 
SEIXANTA Euros i DOS cèntims. 
 

// 559.960,02.‐€// 

 
 
 

I.12.‐ Consideracions finals 

 
El present Projecte compleix la Normativa vigent aplicable a aquest tipus d'obres. 
 
El present Projecte comprèn una obra complerta, susceptible d'ésser entregada a l'ús general i públic 
corresponent. 
 
S’estableix  un  termini  de  garantia  de  12 mesos  a  partir  de  la  data  de  finalització  de  les  obres 
d’urbanització. 

 
 
 

Ripoll, juny de 2017 
L’Arquitecte, 

 
 
 
 

Agustí Vilà i Cubí                  
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1.13 .‐  ANNEXES 
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 I.13.1.‐ Normativa d'obligat compliment 
I.13.2.‐ Gestió de residus 
I.13.3.‐ Programa de control de qualitat 
I.13.4.‐ Informació aportada per les companyies 
I.13.5.‐ Catàleg de materials 
I.13.6.‐ Informe de l’ACA a la MPOUM 

 
   

 
 

16



24



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU 1 DE MOLLÓ 

 I.13.1.‐Normativa d'obligat compliment  
 
 
normativa tècnica d’urbanització 
 

general  
 
Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 29/2/2012) 
 
Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 5/8/2010) 
 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 
(DOGC 24/7/2006) 
 
Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis. 
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 
 
Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions  
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 
 
Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata 
amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)   
 
Código Técnico de la Edificación  
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  
 
Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los  
establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 
 
Llei 13/2014, d'accessibilitat.  
(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 
 
Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU‐)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 
Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 
Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.   
(BOE 11/03/2010)  
 
Llei 9/2003, de la mobilitat 
(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 
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Vialitat  
 
Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1‐IC: “Secciones de firme”,  
de la Instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 
Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3‐IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de 
carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 
Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1‐IC: “Trazado”,  
de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 04/03/2016) 
 
Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2‐IC: “Drenaje superficial”  
de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 10/03/2016) 
 
UNE‐EN 124‐1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. 
 
Ordre 02/07/1976, “PG‐3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  
para obras de carreteras.”  
(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  
 
Ordenança d’obres i d’instal∙lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  
 

genèric  d’instal ∙ lacions  urbanes  
 
Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de 
complir les proteccions a instal∙lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l’apartat a) 
del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
 
ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de 
distribució elèctrica soterrada. 
(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 
 
Ordenança d’obres i d’instal∙lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  
 
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.  
 
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col∙locació i càlcul 
 

xarxes  de  proveïment  d’aigua  potable  
 
Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 
(BOE 06/06/2003) 
 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 
(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 
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Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano.  
(BOE 21/02/2003) 
 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 
 
Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua”. 
(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 
 
Norma Tecnològica NTE‐IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
Norma Tecnològica NTE‐IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. 
(BOP 20/11/2012). 
 

Hidrants  d’incendi  
 
Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios” 
(BOE 14/12/1993) 
 

xarxes  de  sanejament  
 
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 
 
Real Decreto‐Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües 
residuals urbanes. 
(BOE 30/12/1995) 
 
Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 
Àmbit municipal o supramunicipal: 
Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals  
(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOP 03/02/2015) 
 
Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona  
Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials 
(BOP 02/05/2011) 
 

xarxes  de  distribució  de  gas  canalitzat  
 
Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
complementarias”: 
(BOE 04/09/2006)  
ITC‐ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC‐ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
 
Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.” (BOE 06/12/1974) 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de 
combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006. 
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Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 
 

xarxes  de  distribució  d’energia  elèctrica  
 
General  
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
(BOE 27/12/2013) 
 
Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización de 
instalaciones de energía eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 
 

Alta  Tensió  
Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC‐LAT 01 a 09”  
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 
 
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC‐RAT 01 a 23. 
(BOE 09/06/2014)  
  
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa‐Endesa relatives a les 
instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç.  
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 
NTP ‐ LAMT   Línies aèries de mitjana tensió 
NTP ‐ LSMT   Línies subterrànies de mitjana tensió  
 

Baixa  Tensió  
Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 
ITC BT‐06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT‐07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT‐08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC‐BT‐09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT‐10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT‐11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 
Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 
«Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento 
electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras 
instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
(BOE núm. 316 31/12/2014)  
 
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa‐Endesa relatives a les 
instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 
NTP ‐ LABT   Línies aèries de baixa tensió 
NTP ‐ LSBT   Línies subterrànies de baixa tensió 
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centres  de  Transformació  
 
Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas 
de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC‐RAT 01 a 23.”  
(BOE 09/06/2014) 
 
Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC‐MIE‐RAT, del Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 
 
Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE 26/06/1984) 
 
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa‐Endesa relatives a les 
instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 
NTP – CT  Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR  Centres de transformació l’entorn rural 
 

enllumenat  públic  
 
Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
instrucciones técnicas complementarias EA‐01 a EA‐07. 
(BOE 19/11/2008) 
 
Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 
 
Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a 
la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 
 
Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC‐BT‐09 Instalaciones 
de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 
 
Norma Tecnològica NTE‐IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 

xarxes  de  telecomunicacions  
 
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
(BOE 10/05/2015) 
 
Especificacions tècniques de les Companyies 
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I.13.2.‐  Gestió de residus 
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pliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

E-
 IT

EC
" 

)

Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00

URBANITZACIO PAU 1 MOLLO

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

PAU 1
MOLLÓ Comarca : EL RIPOLLÈS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
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grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 899,30 529,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 899,30 t 529,00 m3

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització  abocador

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu

és residu

01
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 d
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si no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 149,940 0,082 107,100

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

mateixa obra altra obra

Residus d'enderroc 

no

nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

ite
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 d
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20

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 69,615 0,001 89,250

fibrociment 170605 0,010 1,785 0,018 0,714

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000
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ra
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gi

 d
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.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 221,34 t 0,7544 197,06 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000

Residus de construcció

totals d'enderroc 
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altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                               
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especificar
especificar -

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -
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minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

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

1  S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retirenm
a

 L
IF

E-
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" 

)

si
-
-
-
-
-

si
-
si

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

1.- S ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

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

3  Els materials granulars (graves  sorres  etc ) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

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

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

6.-
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0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

3

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

5.-
6.-

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.-

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

                    fusta en bigues reutilitzables
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Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

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

terra vegetal 634,8
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0

Terres per a l'abocador

0 00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

634,80
0,00

(m3)
0,00
0,00

0,00
0,00

0 000 00q
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 d

e 
C

a
ta

lu
ny

a
   

d
es

em
b

re

argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 634,8

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
M t ll 2 0 00

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

tipus de residucal separar

no inert
 i l

no inert

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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 d
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634,80 0,000,00

Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
si especial

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

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

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

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

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

R.D. 105/2008
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Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si
* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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-

pressupost

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

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

 IT
EC

" 
)

-

-

tipus de residu
CAP

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

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

l D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- P
ro

gr
a

m
a

 L
IF

E-
 

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

9,14
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     C t id   d   3  d  ti  d  id

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

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

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

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3
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PRESSUPOST 

     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 9,14 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

0 00

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

0 00

Valoritzador / Abocador         
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

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

Classificació      

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

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

Formigó 0,00 0,00

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 144,59 2.168,78

Metalls 0,00 0,00

F t 0 00 0 00

- -

- - 0,00

-

runa neta

- -

- -

-

-

-

- -
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- 722,93

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 121,45

7 026 831 110 07 722 93 0 00

- - -

-

- - -

- -

4.858,06

- -

1.110,07
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0,00 - -

- - -

-

7.026,83

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

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

8.859,82

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

1.110,07 722,93 0,00

Compactadores
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euros

El volum dels residus és de : 197,06

El pressupost de la gestió de residus és de : 0,00
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documentació gràfica

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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unitats -Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta
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CONTENIDOR 9 M 3

unitats -Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta
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CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

unitats -Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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CONTENIDOR 5 M 3

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

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials
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CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

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

C t  d' t t

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

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

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

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

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

l D
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T 0,00 T
T 221,34 T%

Previsió final de 
l'Estudi

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

221,34
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00
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   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 0 T 11 euros

document s actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de MOLLÓ
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* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

PES TOTAL DELS RESIDUS

150,00Total fiança **
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU 1 DE MOLLÓ 

I.13.3.‐  Programa de control de qualitat 
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.

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA PREPARACIÓN 
TEXTIL, RIPOLL 

ASSAJOS: 
                    
Terres
             
Amidament de replens : 74.223,26 m3.

Assajos:     Periodicitat núm. Assajos    

- Granulometria     1/5000 m3. 15 assaig  

- Límits d'Atterberg    1/5000 m3. 15 assaig   

- Próctor modificat    1/5000 m3. 15 assaig  

- Densitat "in situ"    1/5000 m3. 15 assajos.  

-Plaques de càrrega    1/2500 m2. 1 assaig. 

Sòl seleccionat      

Amidament de sòl seleccionat : 2.050,59 m3    / 6.131,74m2.

Assajos:     Periodicitat núm. assajos  

- Granulometria     1/5000 m3. 1 assaig  

- No plasticitat     1/5000 m3. 1 assaig  

- Próctor modificat    1/5000 m3. 1 assaig  

- Densitat "in situ"    1/1000 m2. 6 assajos.  

-Plaques de càrrega    1/2500 m2. 1 assaig. 

Tot-ú artificial        

Amidament de tot-ú : 3.702 m3./ 2.282,44 m2.

Assajos:     Periodicitat núm. assajos  

- Granulometria     1/2000 m3. 2 assaig  

- No plasticitat     1/2000 m3. 2 assaig  

- Próctor modificat    1/2000 m3. 2 assaig  

- Densitat "in situ"    1/500 m2. 5 assajos.  

31
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Replens de rases     
             
Amidament de replens : 486,60 m3.

Assajos:     Periodicitat núm. Assajos    

- Granulometria     1/500 m3. 1 assaig  

- Límits d'Atterberg    1/500 m3. 1 assaig   

- Próctor modificat    1/500 m3. 1 assaig  

- Densitat "in situ"    10/500 m3. 10 assajos.  

Paviment de formigó                        

Amidament de paviment de formigó: 1459,20 m3 ( 12.926,93 m2.) 

Assajos:     Periodicitat núm. assajos  

- Resistència característica compressió  1/100 m3.   15 assajos  

- Consistència     1/100 m3.   15 assajos  

- Resistència característica flexotracció  2/100 m3.   30 assajos  

.

Paviment de peces de formigó                      

Amidament de paviment de peces de formigó : 3.478,56 m2

Assajos:     Periodicitat núm. assajos  

- Resistència al lliscament   1/1000 m2.   3 assaig  

- Resistència al desgast per abrasió  1/500 m2.   6 assaig  

- Resistència característica a flexió  1/1000 m2.   3 assaig  

-Resistència al gel (25 cicles)   1/1000 m2.   3 assaig 

Aglomerat                    

Amidament aglomerat : 2.535,81 m2

Assajos:     Periodicitat núm. assajos  

- Assaig Marshall complert      1/1000 m2.   3 assaig 
Densitat i estabilitat, deformació, contingut de lligant, anàlisi granulomètric i càlcul forats   32



Formigó HA-25 en fonaments i murs

Amidament de fonaments i murs : 1.321,18 m3 (513,37 m2 en fonaments i 807,81 m3 en murs) 

Assajos: 1 LOT = 3 sèries 

Periodicitat núm. assajos;     

- Resistència característica compressió  1/100 m3.   13 LOTS (5 a fonaments i 8 a murs) 

Tubs de sanejament WAVIHOL Ø200, Ø315 i Ø400

Assajos:         Periodicitat núm. assajos 

- Resistència                        1/Ø 200          1 assaig 

           1/Ø 315          1 assaig 

       1/Ø 400          1 assaig 

- Rastreig amb càmera per tot el recorregut                            1 assaig 

-Pressió tot el recorregut       1 assaig 

Tubs de pluvials WAVIHOL Ø200, Ø315, Ø400, Ø500, Ø600

Assajos:         Periodicitat núm. assajos 

- Resistència                        1/Ø 200          1 assaig 

           1/Ø 315          1 assaig 

       1/Ø 400          1 assaig 

              1/Ø 500          1 assaig 

       1/Ø 600          1 assaig 

- Rastreig amb càmera per tot el recorregut                             1 assaig 

-Pressió tot el recorregut        1 assaig 

Tubs de gas i aigua potable polietilè Ø40, Ø63, Ø125 i Ø160

Assajos:         Periodicitat núm. assajos 
33



- Resistència                        1/Ø 40         1 assaig 

           1/Ø 63          1 assaig 

       1/Ø 125          1 assaig 

              1/Ø 160          1 assaig 

       
-Pressió tot el recorregut        2 assaigs 

Enllumenat públic

- Projecte de legalització i certificat positiu ECA 

.
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CONTROL DOCUMENTAL: 

Additius per a formigó (fibres)

MARCATGE CE: SISTEMA 2+ 

-Declaració CE de conformitat 
-Certificat control producció a fàbrica 

Acer per a armadures passives

DOCUMENTACIÓ: 

-Albarà de subministrament 
-Certificat de subministrament amb identificació de fabricant i tipus 

MARCATGE CE: SISTEMA 1 

-Declaració CE de conformitat 
-Certificat CE de conformitat 

Morter Tack de Kerakoll 

DOCUMENTACIÓ: 

-Albarà de subministrament 
-Certificat de subministrament amb identificació de fabricant i tipus 

MARCATGE CE: SISTEMA 4 

-Declaració CE de conformitat 

Tubs de sanejament 
 
DOCUMENTACIÓ: 

-Albarà de subministrament 
-Certificat de subministrament amb identificació de fabricant i tipus 

MARCATGE CE: SISTEMA 3 

-Declaració CE de conformitat 
-Assaig inicial de tipus 

Tubs de gas i aigua potable polietilè

DOCUMENTACIÓ: 

-Albarà de subministrament 
-Certificat de subministrament amb identificació de fabricant i tipus 

MARCATGE CE: SISTEMA 3 

-Declaració CE de conformitat 
-Assaig inicial de tipus 
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h    0,45 EN ACERA Y TIERRA

SECCION DE CANALIZACION

45cm. HORMIGON HM-20
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2C 110mm + 2C 63mm PVC e=1,8mm.
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4 VARILLAS DE D.8  CON ROSCA METRICA

EN LOS 35mm SUPERIORES

SECCION  A-A

4 PERFILES L 40x40x4mm

CORDON CONTINUO SOLDADURA

POR LA PARTE INFERIOR

XX 01/04

IDENTIFICACION FABRICANTE

Y FECHA DE FABRICACION

CADA VARILLA IRA PROVISTA DE 2 TUERCAS, UNA ARANDELA NORMAL Y OTRA GROVER

LAS SOLDADURAS DEBEN QUEDAR LIMPIAS, SIN PROYECCIONES NI SALPICADURAS

NOTAS:

PLANTILLA ARMARIO DISTRIBUCION ACOMETIDAS
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GRAPA PARA TUBO
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CONDUCTO DE  RESERVA

TUBOS DE  PVC HORMI GON

CODOS DE P VC

PARA SAL IDA

15

2 Conductos 63mm.

SALIDA A POSTE O FACHADA

6.3

63.3

7.2

6.3

6.3

7.2

PLANTA EXTERNA

01673485 G/LLAG:VI C-65 PK 11+300 AL 12+680 CAN

Edicion: 1

S.I.U: Ord.Atlas:  N.Administ:
Dibujado: 6-2015
Proyectado: Albert Pau Plana 6-2015
Conforme: Fr g ez 25 06-2015

GIRONA (Llagostera)

Central: (1770001) LLA
Plano: 20 HOJA 7. DETA S

Escala:  Fecha: 25-06-2015

A.P.P.

U n i d a d :U n i d a d :
E s c a l a :        E s c a l a :        
P r o y e c t o :P r o y e c t o :
C e n t r a l :C e n t r a l :
P l a n o :                                         H o j a    d eP l a n o :                                         H o j a    d e
E d i c i ó n :                                      F e c h a :  E d i c i ó n :                                      F e c h a :  
D i b u j a d o :                         F e c h a :  D i b u j a d o :                         F e c h a :  
P r o y e c t a d o :                     F e c h a :  P r o y e c t a d o :                     F e c h a :  
A p r o b a d o :                   F e c h a :  A p r o b a d o :                   F e c h a :  

CREACION PLANTA EXTERNA

 20 CANALIZACION. DETALLES 1 1
1 2

2

2

2

GIRONA

S I U :S I U :
A T L A S :A T L A S :
A D M I N :A D M I N :
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  ASESORAMIENTOS

 - Todas las arquetas deberan estar situadas obligatoriamente en las aceras.
 - Cuando la canalizacion vaya por la calzada, sera necesario profundizar
     bastante para que la cara superior del prismaquede 60 cm por debajo del
     nivel del suelo.
 - Todos los tubos seran de PVC rigido y deberan dejarse hilos guia en los mismos.
 - Las distancias minimas entre el prisma de la canalizacion telefonica y el resto de
     servicios son los siguientes (tanto en cruces como en paralelismos):
     a) Con lineas de alta tension: 25 cm
     b) Con lineas de baja tension: 20 cm
     c) Con otros servicios (agua, gas, alcantarillado, etc…): 30 cm
- En casos de cruce, y en general, la canalizacion telefonica ha de pasar por encima
     de las del agua y por debajo de las del gas.
 - Se procurara que los paralelismos sigan un plano horizontal.
 - Parar poder eliminar las lineas actuales, es imprescindible que las canalizaciones
     individuales esten construidas (1 cond. 40 mm) desde las arquetas hasta las 
viviendas que tengan servicio telefonico.
 - En las zonas donde no este indicada la parcelacion, debera interceptarse el
    conducto o conductos superiores mediante una arqueta "M" una vez conocida la 
    parcelacion real.
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1

Marc

De: mercè [merce@vilasancho.com]
Enviado el: dilluns, 10 / novembre / 2014 12:48
Para: marc@vilasancho.com
CC: 'Agusti Vilà'
Asunto: RV: nova urbanitzacio a Molló
Datos adjuntos: PPM SECTOR PAU 1.dwg

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

 
 

De: Josep Almato (Gas Pirineu) [mailto:josepalmato@gaspirineu.com]  
Enviado el: dilluns, 10 / novembre / 2014 12:16 
Para: 'mercè' 
Asunto: RE: nova urbanitzacio a Molló 
 
Bon dia Mercè; 
 
La canonada general és de polietilè de diàmetre 40mm. I les escomeses són de diàmetre 32mm., la profunditat que 
ha de quedar la canonada és com a mínim a 60cm., les separacions a altres serveis: 
 
                                Creuament        Paralisme 
AT                                40 cm                40 cm 
BT                                 20 cm                20 cm 
Sanejament             20 cm               40 cm 
Aigua                          20 cm                40 cm. 
 
Si necessiteu alguna cosa més estem en contacte. 
 
Salutacions, 
 
 
 
Josep Almató  
Enginyer Tècnic Industrial i Gerent 
 
GAS PIRINEU DEL RIPOLLÈS, S.L. 
Empresa Col·laboradora i Mantenidora de REPSOL GAS 
Tel.  972 703700   
Fax. 972 702560 
Mòbil. 628 617734 
josepalmato@gaspirineu.com 

Ctra. N-152, km. 108.  
17500 – RIPOLL- GIRONA   

 

 

Aquest correu electrònic, així com qualsevol arxiu que s'adjunti, conté informació confidencial. Va dirigit a l'ús exclusiu del destinatari i de les persones autoritzades a 

rebre'l. Si aquest correu no va dirigit a vostè, si us plau, notifiqui-ho al remitent i destrueixi'l. La divulgació, còpia,distribució o qualsevol altra acció que es derivi del 

contingut, sense autorització del remetent, està estrictament prohibida per la legislació vigent. 44
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Ctra. Manresa a Igualada, C-37, Pk. 92,6 08241 - Manresa 
  

 

\\MILIBEFILE01.enelint.global\SCENNSS\FECSA\DOCUASOC\CA\23725.doc 

 
   

Ref. Sol·licitud: NSCRMN 9028450    

Tipus Sol·licitud: Servicio  AGUSTI VILA CUBI 
 TE: EPSAK 

TC: EPSD7 
 

 C. VERDAGUER, 29 1ER 2ª,  
RIPOLL - 17500 (MADRID) 

     

     
   

 
 

 

Benvolgut Sr/Benvolguda Sra.: 

 

 

Des de Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal ens posem en contacte amb vostès en 
relació amb la sol·licitud de modificació d’instal·lacions d’Endesa Distribución Eléctrica S.L. 
Unipersonal  que ha de formulat a CENTRAL MOLLO, SECT PAU 1, MOLLO, 17868, RIPOLLES, 
(GI), amb l’objecte de comunicar-li les condicions tècniques i econòmiques per dur a terme el servei 
sol·licitat. 

 

D’acord amb l’establert en la legislació vigent, a continuació adjuntem en un primer document el Plec 
de Condicions Tècniques, on us informem dels treballs que són necessaris per tal de portar a terme 
la modificació de les instal·lacions, diferenciant entre els corresponents a actuacions a les instal·lacions 
de la xarxa en servei o en proximitat d’aquestes, si és que són necessàries, i els que es requereixen 
per a la nova instal·lació de la xarxa de distribució. 

 

De manera separada, en un segon document els aportem la informació referent al Pressupost de les 
instal·lacions que són necessàries realitzar per tal de fer possible el servei sol·licitat 

 

La validesa d’aquestes condicions tècniques i econòmiques és de 6 mesos. 

 

Conforme a l’establert al RD 1073/2015, l’informem que hem remés també les presents condicions 
tècniques i econòmiques al sol·licitant que vostè representa. 

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment al telèfon del nostre Servei d’Assistència 
Tècnica 902.534100, o a la nostra pàgina web www.endesadistribucion.es, on podrà obtenir més 
informació amb relació a la tramitació d’aquest procés i legislació aplicable. 

 

 

 

Atentament, 

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal. 

 

 

 

16/02/2017 



 

 

Ctra. Manresa a Igualada, C-37, Pk. 92,6 08241 - Manresa 
  

 

\\MILIBEFILE01.enelint.global\SCENNSS\FECSA\DOCUASOC\CA\23725.doc 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

III - Punt/s de connexió a la xarxa de distribució 

El/s punts de connexió és/són el/s lloc/s de la xarxa de distribució on es connectarà la nova 
instal·lació de la xarxa de distribució.   
Una cop analitzada la vostra sol·licitud, el/els punt de connexió que reuneix/en els requisits 
reglamentaris de qualitat, seguretat i viabilitat física és/són el/s següent/s: 
 

- Punts de connexió: LMT 15KV BEGET 

IV - Treballs a realitzar a la xarxa de distribució 

3. Treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa existent EN SERVEI. 

Els treballs inclosos en aquest apartat, que requereixen actuacions sobre instal·lacions ja existents 
en servei, de conformitat amb la legislació vigent, seran realitzats directament per l’empresa 
distribuïdora propietària de les xarxes, per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del 
subministrament, consistint en: 

 

- Adequacions o reformes d’instal·lacions en servei amb cost a càrrec del client:   

- Treballs d'adequació: VARIANT MT 

- Entroncament i connexió de les noves instal · lacions amb la xarxa existent:L'operació 
serà realitzada a càrrec d'aquesta empresa distribuïdora. 

- El cost dels materials utilitzats a càrrec del client. 

 

4. Treballs necessaris per a les NOVES instal·lacions de la xarxa de distribució. 

Comprenen les noves instal·lacions de xarxa que poden construir-se sense afectació a les ja 
existents en servei. 

 

Aquests treballs podran ser executats, a decisió del sol·licitant, per qualsevol empresa 
instal·ladora legalment autoritzada, o per l’empresa distribuïdora Endesa Distribución Eléctrica S.L. 
Unipersonal, incloent les instal·lacions següents: 

 

- NOVA LINIA SUBTERRANIA DE BT. 

 

Adjuntem el detall dels tràmits a seguir en cas de què opteu per encarregar la seva execució a una 
empresa instal·ladora. Un cop finalitzades les obres i supervisades per Endesa Distribución 
Eléctrica S.L. Unipersonal, han de cedir-se a aquesta Distribuïdora, que es responsabilitzarà des 
d’aquell moment de la seva operació i manteniment. 

 

 



 

 

Ctra. Manresa a Igualada, C-37, Pk. 92,6 08241 - Manresa 
  

 

\\MILIBEFILE01.enelint.global\SCENNSS\FECSA\DOCUASOC\CA\23725.doc 

TRÀMITS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ I CESSIÓ D’INSTAL•LACIONS AMB PROJECTE I 
PERMISOS A NOM DEL SOL•LICITANT. 
 

- Es presentarà una còpia del Projecte Elèctric, signat per un tècnic competent en matèria elèctrica 
degudament acreditat (per mitjà de titulació acadèmica, carnet de col•legiat, visat de projecte,...), per 
a la seva revisió per part dels nostres Serveis Tècnics. 

- Aquest projecte haurà de contemplar les indicacions reflectides en les “Normes Tècniques Particulars 
relatives a les instal•lacions de xarxa i a les instal•lacions d’enllaç” de FECSA Endesa, aprovades per 
la DGEMiSI amb la Resolució ECF/4548/2006 de 29 de desembre de 2006. 

- Un cop revisat podreu procedir a obtenir tots els permisos oficials i de particulars necessaris. 

- Qualsevol variació respecte a les previsions del projecte d’execució haurà de ser comunicada 
prèviament a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal per escrit, qui manifestarà la seva 
aprovació o no, a aquesta modificació. 

Previ a l’inici dels treballs, es realitzarà una reunió amb el Promotor en la que es designarà a les 
persones, que al llarg de la realització d’aquest treballs es constituiran en interlocutors permanents per 
analitzar i decidir aquells aspectes que vagin sorgint. Així mateix, es decidiran les responsabilitats de 
cada part, així com les fites d’execució que es concretaran en la:  

- Signatura d’un Conveni de Subministrament entre Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal i el 
Promotor. 

- El Promotor avisarà a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal amb la suficient antelació sobre 
la previsió de les diferents etapes de realització i en especial aquelles partides que un cop finalitzades 
quedaran fora de la simple visualització ”in situ”. Es definirà també la documentació a aportar pel 
Promotor relativa a la qualitat de les instal•lacions: assajos, etc.  

- Així mateix.  

- El sol•licitant i la seva empresa de contracta comunicaran la planificació de l’obra, amb les dades 
d’inici i finalització previstes, perquè es puguin realitzar controls de qualitat i planificar els treballs 
previs a la posada en servei. 

- Els materials utilitzats hauran de correspondre exclusivament a marques i models homologats per la 
distribuïdora (s/ les indicacions reflectides en les “Normes Tècniques Particulars, aprovades per la 
DGEMiSI). 

Finalitzada l’obra, per tal de procedir a la seva Autorització Administrativa i traspàs de titularitat a  
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal,  se procederá de acuerdo con lo que dispone la 
Instrucción 1/2012 de la Direcció General d’Energia, es procedirà, d’acord amb el que disposa la 
Instrucció 1/2012 de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial tenint en compte els 
següents aspectes que es relacionant a continuació i que venen condicionats per l’aplicatiu telemàtic de 
l’Administració:  

Es realitzarà un projecte independent per cada nova estació transformadora i les seves línies de Mitja 
Tensió que l’alimenten. 

En un polígon hi hauran tants projectes com estacions transformadores es connectin amb les seves 
línies d’alimentació. 

Perquè Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal pugui tramitar la sol·licitud d ‘Autorització 
Administrativa, el sol·licitant presentarà la documentació que es relaciona a continuació acompanyada 
d’una carta en la que es farà constar la referència d’Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal ( 
referència de la sol·licitud) , aportant els 4 tipus de documents que es descriuen a continuació en 
format pdf : 

5 Memòria del Projecte executiu de la instal·lació, ajustat al contingut que preveuen les 
reglamentacions aplicables amb el grau de detall suficient per a que la instal·lació pugui ser 
executada per un enginyer diferent del que hagi redactat el projecte. Contindrà la descripció 
literal i gràfica dels bens i drets afectats per a cadascun dels organismes i empreses de serveis 
comunitaris afectades, i l’afirmació inequívoca de que la instal·lació complirà la legislació 
aplicable. 

6 Plànols del Projecte executiu acotats de tota la instal·lació de distribució construïda, 
referenciada amb un mínim de dues coordenades UTM i amb detall dels encreuaments i 
paral·lelismes amb altres serveis. 

7 Certificat de Direcció i Acabament d’Instal·lació, subscrit per enginyer competent Director 
d’obra. 
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8 Altres : 

- 4.a. Autoritzacions i llicències dels Organismes Oficials afectats. Si hagués calgut procedir a 
fer algun tipus de pagament, aquesta documentació s’acompanyarà de tots els documents 
acreditatius dels pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels diferents 
documents. 

- 4.b. Permisos de pas dels propietaris i empreses de serveis afectades, amb justificació de la 
liquidació econòmica per la indemnització corresponent, si s’ha donat el cas.  

- 4.c. Conveni de Cessió d’ús de local, de terreny o servituds de pas que correspongui. Si 
hagués calgut procedir a fer algun tipus de pagament, aquesta documentació 
s’acompanyarà de tots els documents acreditatius dels pagaments efectuats que estiguin 
associats a cadascun dels diferents documents. 

- 4.d.  Conveni signat de Cessió del projecte i dels permisos i de les instal·lacions a favor de 
l’empresa distribuïdora, per a convertir-la en beneficiària dels seus efectes. Aquesta 
documentació s’acompanyarà de tots els documents acreditatius dels pagaments efectuats 
que estiguin associats a cadascun dels diferents documents (llicències, taxes....). 

La següent documentació no es necessària presentar-la en format digital :  

- Certificat d’acompliment de requisits estructurals, en aquells casos en que sigui necessari, signat per 
un arquitecte degudament acreditat.. 

- Certificat d’acompliment de distàncies reglamentàries entre serveis en encreuaments i paral·lelismes 
en xarxes subterrànies, signat pel Director d’Obra, d’acord amb el Decret 120, de 5 de juliol de 1993, 
(DOGC 1782 d’ 11 agost 1993). 

- Protocols d’assaig dels transformadors d’acord amb els que s’estableix a la NTP-CT (en cas de ser 
aportats pel sol·licitant) 

- Full de verificació i proves dels cables d’alta i baixa tensió (en el cas que no hagin estat realitzades 
per Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal). 

- Altra documentació d’interès a proposta del sol·licitant o a petició de l’empresa distribuïdora ( proves 
d’aïllament acústic, proves de compactació del terreny,   etc. ) 

Un cop disposem de tota la documentació anterior i hagi estat verificat pels nostres serveis tècnics la 
correcta execució de les instal·lacions conforme al projecte, es presentarà telemàticament d’una sola 
vegada la sol·licitud d’Autorització Administrativa i Posada en Servei de la instal·lació davant l’Oficina 
Virtual de Tràmits de la Generalitat en compliment de la instrucció  1/2012 del Departament d’Empresa i 
Ocupació (Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) de 
l’1 de febrer de 2012. 

La posada en servei es realitzarà per Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal , una vegada 
concedida l’Autorització de Posada en Servei de la instal·lació per part de la DGEMSI i realitzades pel 
Promotor les proves i ajust dels equips i complimentats els protocols corresponents, havent d’estar 
present el responsable de la construcció de les instal·lacions per si es produeix alguna anomalia en el 
moment de donar tensió a les instal·lacions. 
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PRESSUPOST 

 

A continuació es detalla la informació referent al Pressupost de les instal·lacions que són necessàries 
realitzar per tal de fer possible el servei sol·licitat: 

 

V - Treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa existent en servei. 

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent , els treballs que afecten a instal·lacions de la 
xarxa de distribució en servei, inclosos en aquest apartat 1, hauran de ser realitzats en tot cas per 
aquesta empresa distribuïdora, en la seva condició de propietària d’aquestes xarxes i per raons de 
seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament, essent a càrrec del sol·licitant. En el vostre cas en 
concret: 

- Treballs d'adequació: VARIANT MT 

- Adjuntem pressupost detallat dels treballs amb afectació a instal•lacions en servei, a 
realitzar por Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal i dels materials utilitzats en el 
entroncament , per import de: 

- Treballs d’adequació d’instal·lacions existents i dels 
materials utilitzats en el entroncament: 

26.537,92 € 

                       (No inclou els treballs contemplats a l’apartat 2) 

L'operació d'entroncament i connexió de les noves instal · lacions amb la xarxa existent  serà 
realitzat a càrrec d'aquesta empresa distribuïdora. 

VI - Treballs necessaris per a les noves instal·lacions de la xarxa de distribució. 

 

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent, podeu encomanar els treballs contemplats en 
aquest apartat 2 a l’empresa distribuïdora Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, o be a 
qualsevol empresa instal·ladora legalment autoritzada, que haureu de dur a terme la instal·lació 
d’acord al Plec de Condicions Tècniques, a les normes tècniques i de seguretat reglamentáries, i a 
les establertes per l’empresa distribuïdora aprovades per la Generalitat de Catalunya. 

En cas que desitgi que els treballs siguin realitzats per Endesa Distribución Eléctrica S.L. 
Unipersonal, el pressupost és el següent: 

- Pressupost de les noves instal·lacions: 20.831,25 € 

Per que disposeu d’una informació el més detallada possible i pogueu adoptar la decisió que us 
resulti més convenient, us adjuntem el desglossament d’aquest pressupost, que inclou tant 
l’execució de les noves instal·lacions de la xarxa de distribució, com la tramitació administrativa 
per a la seva legalització i posada en servei. 

 

Aquest pressupost no serà objecte de modificacions a no ser que siguin necessaris canvis 
substancials a la solució tècnica que s’ha definit, per raons degudament justificades i alienes a 
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, que puguin sorgir durant la gestió de les 
autoritzacions, permisos o execució dels treballs. 

 

No obstant, podrà ser revisat si transcorregut un any des de la seva eventual acceptació no fora 
possible l’inici dels treballs per manca de disponibilitat de les instal·lacions interiors que han de 
ser realitzades pel client.  

 

Per major claredat, a continuació resumim les opcions de que vostè disposa per a la realització de les 
instal·lacions de la xarxa de distribució que són necessàries i els seus corresponents imports: 
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c) Encarregar directament a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal l’execució de les noves 
instal·lacions (apartat 2). 

En aquest cas, l’import de la totalitat dels treballs necessaris per a modificar les instal·lacions 
d’Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, impostos inclosos, que haureu de satisfer a la 
nostra empresa és el que us indiquem a continuació: 

- Pressupost de les noves instal·lacions de 
xarxa: 

20.831,25 € 

- Treballs dadequació d’instal·lacions 
existents: 

26.537,92 € 

- Suma parcial: 47.369,17 € 

- IVA en vigor (21 %4): 9.947,53 € 

- Total import a pagar pel SOL·LICITANT5: 57.316,70 € 

 

Si aquesta alternativa és del vostre interès, per la vostra comoditat us preguem ens ho 
comuniqueu a través del nostre Servei d'Assistència Tècnica, bé per mitjà del correu electrònic 
SAT.NNSS@endesa.es, bé per correu ordinari o bé a través del telèfon 902.534100, fent constar 
la referència de la sol·licitud Nº NSCRMN 9028450 i que l'opció triada ha estat la “A”. En aquest 
cas, posteriorment contactarem amb vostè per acordar la forma de pagament de l’import indicat, 
que inclou la possibilitat d’establir un acord de pagament per fites. 

d) Encarregar la construcció de les noves instal·lacions de xarxa (apartat 2) a una empresa 
legalment autoritzada, alternativa a aquesta distribuïdora.  

En aquest cas, conforme el que disposa la legislació vigent, Endesa Distribución Eléctrica S.L. 
Unipersonal haurà de dur a terme únicament els treballs amb afecció a instal·lacions en servei 
(apartat 1), i supervisar les infraestructures realitzades per l’empresa instal·ladora autoritzada de 
la vostra elecció, percebent el següent import per la mencionada supervisió: 

- Drets de Supervisió:      253,81  € 

 

Per tant, si el sol·licitant decideix encarregar els treballs de nova extensió de xarxa (apartat 2) a 
una empresa instal·ladora autoritzada, l’import a pagar a Endesa Distribución Eléctrica S.L. 
Unipersonal és el que us indiquem a continuació: 

- Drets de Supervisió: 253,81 €  

- Treballs d’adequació d’instal·lacions 
existents: 

26.537,92 €  

- Suma parcial: 26.791,73 €  

- IVA en vigor (21 %)6:  5.626,26 €  

- Total import a pagar pel SOL·LICITANT: 32.417,99 €  

 

Si aquesta alternativa és del vostre interès, per la vostra comoditat preguem ens ho comuniqueu 
a través del nostre Servei d'Assistència Tècnica, bé per mitjà del correu electrònic 
SAT.NNSS@endesa.es, bé per correu ordinari o bé a través del telèfon 902.534100, fent constar 
la referència de la sol•licitud Nº NSCRMN 9028450 i que l'opció triada ha estat la “B”. En aquest 
cas, posteriorment contactarem amb vostè per acordar la forma de pagament de l’import indicat, 
que inclou la possibilitat d’establir un acord de pagament per fites. 

 

 

 

                                                      
4 Import calculat amb l'impost vigent en el moment d'emetre aquestes condicions econòmiques. Si es produeix una 
variació en el mateix, l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb l'impost en vigor a la data del pagament. 
5 No inclou drets per supervisió d’instal·lacions cedides, per ser construïdes les instal·lacions per la distribuïdora. 
6 Import calculat amb l'impost vigent en el moment d'emetre aquestes condicions econòmiques. Si es produeix una 
variació en el mateix, l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb l'impost en vigor a la data del pagament. 
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Estudi supeditat a l’obtenció dels permisos particulars. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Forma de pagament 
Transferència bancaria al compte :  ES59-2100 2931 91 0200132942 

Indicar referència sol·licitud número NSCRMN – 9028450- 
AGUSTI VILA CUBI NIF NÚM. 40600734F 

Si volen algun altre titular de pagament  ens han d’entregar firmat el document d’Autorizació 
adjunt a la present oferta. 

Remetre còpia justificant  transferència bancaria a la direcció de correu electrònic:  
SAT.NNSS@endesa.es 
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PRESUPUESTO 

 
Avda. Vilanova, 12 
08018 - Barcelona 

ESTUDIO TECNICO Nº EPSD7 
 
 

Solicitud de suministro eléctrico Fecha de emisión Número de Página 
00044/001/9028450 16/02/2017 01 

 
Nombre o Razón social del Cliente  DNI / CIF  Teléfono 
VILA CUBI                                AGUSTI          40600734F 972702157         
Dirección del Cliente 
C. VERDAGUER, 29 1ER 2ª   17500 RIPOLL              GIRONA                       
Dirección del suministro  
CENTRAL MOLLO, SECT PAU 1, MOLLO, 17868, RIPOLLES, (GI)                          
Subsector de actividad 
DESCONOCIDO                    

 

 
DESGLOSE 

 
Unidades Descripción Precio unitario Total 

3    RÓTULO IDENTIFICACION APOYO MT FECSA ENDESA                                 5,24 15,72 

3    SEÑAL RIESGO ELECTRICO CE-14 (BILINGÜE)                                     2,06 6,18 

1    ANTIESCALO AISLADO CHAPA ANCHURA 1,70 A 1,90 M                              652,50 652,50 

2    PAT APOYO MT/ BT ZONA NORMAL                                                115,17 230,34 

2813,9  MONTAJE APOYO CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG)                              2,53 7.119,17 

400    MONTAJE ARMADO TRESB.  (POR KG)                                             1,01 404,00 

3    SEÑALIZACION APOYO EXISTENTE                                                11,64 34,92 

1    INSTALAR ANTIESCALO DE CHAPA O FIBRA MT/BT                                  91,12 91,12 

1    MONTAJE CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA MT 1C                                  2.786,23 2.786,23 

1    INSTALACION CONJUNTO PARARRAYOS MT. INCLUYE TODA LA INSTALACION Y PAT       572,03 572,03 

2521    DESMONTAJE KG HIERRO APOYO METALICO                                         0,76 1.915,96 

1    PAT APOYO CON ANILLO DIFUSOR                                                625,18 625,18 

3    MEDICION TENSIONES PASO Y CONTACTO Y RESISTENCIA/S PaT                      380,42 1.141,26 

21    AMARRE CUALQUIER TIPO APOYO                                                 36,70 770,70 

130    M DESMONTAJE CIRCUITO HASTA 56 INCLUSIVE                                    2,28 296,40 

100    TENDIDO CIRCUITO HASTA 56 INCLUSIVE                                         2,78 278,00 

3    RETENSAR VANO EXISTENTE MT                                                  151,36 454,08 

21    POLIM AMARRE < 180                                                          58,90 1.236,90 

9    CONECTOR ENTRONQUE LINEA AEREA MT (1 Fase)                                  48,60 48,60 

15    TENDIDO BAJO TUBO MT                                                        10,56 158,40 

1    TERMINAL CABLE SUBTERRANEO MT EN ALTURA                                     326,62 326,62 

3    ENTRONQUE/MANO OBRA-IMPLEMENTACIÓN 5RO CON UTILIZACIÓN DE TABLET              

15    
ENTRONQUE/MANO OBRA-HORA FUNCIONAMIENTO GRUP. ELECT. > 100 KVA y <= 250 
KVA   

15    ENTRONQUE/MANO OBRA-HORA FUNCIONAMIENTO GRUP. ELECT. => 400 KVA 
(HASTA 15 H

  

8    ENTRONQUE/MANO OBRA-HORA FUNCIONA GRUP. ELECT. > 100 KVA y <= 250 KVA 
(SUP

  

8    ENTRONQUE/MANO OBRA-HORA FUNCIONAMIENTO GRUP. ELECT. => 400 KVA (SUP A 
15 H 

  

4    ENTRONQUE/MANO OBRA-TRANSPORTE GRUPOS HASTA 500 KVA                           

2    ENTRONQUE/MANO OBRA-TRANSPORTE GRUPOS SUPERIOR 500 KVA                        

1    ENTRONQUE/MANO OBRA-EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT (SIN CAMBIO DE 
TECNOLOGÍA)

  

1    ENTRONQUE/MANO OBRA-IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT O BT                      

 SUMA Y SIGUE.....:          19.164,31 

    

    

 
NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES. 

 
LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES 
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PRESUPUESTO 

 
Avda. Vilanova, 12 
08018 - Barcelona 

 

ESTUDIO TECNICO Nº EPSD7 
 
 

Solicitud de suministro eléctrico Fecha de emisión Número de Página 
00044/001/9028450 16/02/2017 02 

 
Nombre o Razón social del Cliente  DNI / CIF  Teléfono 
VILA CUBI                                AGUSTI          40600734F 972702157         
Dirección del Cliente 
C. VERDAGUER, 29 1ER 2ª   17500 RIPOLL              GIRONA                       
Dirección del suministro  
CENTRAL MOLLO, SECT PAU 1, MOLLO, 17868, RIPOLLES, (GI)                          
Subsector de actividad 
DESCONOCIDO                    

 

 
DESGLOSE 

 
Unidades Descripción Precio unitario Total 

25    DESMONTAJE CIRCUITO MT EN TUBULAR                                           1,06 26,50 

5    TALA Y PODA DE ARBOLES                                                      14,35 71,75 

3    
ENTRONQUE/MANO OBRA-JORNADA EQUIPO TET A DIST. O CONTACTO HASTA 36 
KV(3 PER   

2    ENTRONQUE/MANO OBRA-MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA                     

2    ENTRONQUE/MANO OBRA-COLOCACION DE CARTELERIA (AVISOS)  EN TRABAJO 
PROGRAMAD

  

300    CABLE LA-56 AL-AC INTEMPERIE D                                              0,47 141,00 

3    PARARRAYOS 25 KV 10 KA N PAT                                                41,58 124,74 

2    APOYO METÁLICO C 2000 DAN 18 M                                              2.065,72 2.065,72 

1    APOYO METÁLICO C 3000 DAN 20 M                                              1.519,42 1.519,42 

12    SEMICRUCETA 2m ZONA A ó B APOY                                              59,38 712,56 

21    AISLADOR POLIMERICO CS70AB 170                                              13,66 286,86 

3    EMPAL MONOB FRIO 18/30 150-240                                              67,47 202,41 

1    SUPERVISION PROYECTO Y SUPERVISION DE OBRA                                  556,46 556,46 

1    INDENMIZACIONES DE TERCEROS                                                 1.920,00 1.920,00 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 SUMA DE UNIDADES DE OBRA:   26.791,73 

    

    

 PRESUPUESTO TOTAL:   

26.791,73€  

 
NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES. 

 
LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES 
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S08O-S08O0000 

 

 
PRESUPUESTO 

 
Avda. Vilanova, 12 
08018 - Barcelona 

 

ESTUDIO TECNICO Nº EPSAK 
 
 

Solicitud de suministro eléctrico Fecha de emisión Número de Página 
00044/001/9028450 16/02/2017 01 

 
Nombre o Razón social del Cliente  DNI / CIF  Teléfono 
VILA CUBI                                AGUSTI          40600734F 972702157         
Dirección del Cliente 
C. VERDAGUER, 29 1ER 2ª   17500 RIPOLL              GIRONA                       
Dirección del suministro  
CENTRAL MOLLO, SECT PAU 1, MOLLO, 17868, RIPOLLES, (GI)                          
Subsector de actividad 
DESCONOCIDO                    

 

 
DESGLOSE 

 
Unidades Descripción Precio unitario Total 

3    RÓTULO IDENTIFICACION APOYO MT FECSA ENDESA                                 5,24 15,72 

3    SEÑAL RIESGO ELECTRICO CE-14 (BILINGÜE)                                     2,06 6,18 

1    ANTIESCALO AISLADO CHAPA ANCHURA 1,70 A 1,90 M                              652,50 652,50 

2    PAT APOYO MT/ BT ZONA NORMAL                                                115,17 230,34 

2813,9  MONTAJE APOYO CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG)                              2,53 7.119,17 

400    MONTAJE ARMADO TRESB.  (POR KG)                                             1,01 404,00 

3    SEÑALIZACION APOYO EXISTENTE                                                11,64 34,92 

1    INSTALAR ANTIESCALO DE CHAPA O FIBRA MT/BT                                  91,12 91,12 

1    MONTAJE CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA MT 1C                                  2.786,23 2.786,23 

1    INSTALACION CONJUNTO PARARRAYOS MT. INCLUYE TODA LA INSTALACION Y 
PAT

572,03 572,03 

2521    DESMONTAJE KG HIERRO APOYO METALICO                                         0,76 1.915,96 

1    PAT APOYO CON ANILLO DIFUSOR                                                625,18 625,18 

3    MEDICION TENSIONES PASO Y CONTACTO Y RESISTENCIA/S PaT                      380,42 1.141,26 

21    AMARRE CUALQUIER TIPO APOYO                                                 36,70 770,70 

130    M DESMONTAJE CIRCUITO HASTA 56 INCLUSIVE                                    2,28 296,40 

100    TENDIDO CIRCUITO HASTA 56 INCLUSIVE                                         2,78 278,00 

3    RETENSAR VANO EXISTENTE MT                                                  151,36 454,08 

21    POLIM AMARRE < 180                                                          58,90 1.236,90 

9    CONECTOR ENTRONQUE LINEA AEREA MT (1 Fase)                                  48,60 48,60 

5    CATA LOCALIZACION SERVICIOS                                                 81,92 409,60 

140    CANALIZ. TIPO B                                                             58,27 8.157,80 

5    CANALIZ. TIPO B                                                             105,14 525,70 

50    ZANJA PARA CABLE DIRECT ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD < 
1M)

23,44 1.172,00 

20    SUPL DE PROFUNDIDAD  CANALIZACION  O ZANJA POR CIRCUITO O TUBO 
(M LINEAL)

12,67 253,40 

80    SUPLEMENTO DE ANCHURA CIRCUITO O TUBO (M.LINEAL). (GRAVA O TERRIZO)  P 
1M

19,42 1.553,60 

4    REPOSICIÓN PAVIMENTO EN                                                     46,87 187,48 

50    TENDIDO SIMPLE MT                                                           4,64 232,00 

145    TENDIDO BAJO TUBO MT                                                        10,56 1.531,20 

1    TERMINAL CABLE SUBTERRANEO MT EN ALTURA                                     326,62 326,62 

25    DESMONTAJE CIRCUITO MT EN TUBULAR                                           1,06 26,50 

 SUMA Y SIGUE.....:          33.055,19 

    

    

    

 
NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES. 

 
LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES 
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S08O-S08O0000 

 

 
PRESUPUESTO 

 
Avda. Vilanova, 12 
08018 - Barcelona 

 

ESTUDIO TECNICO Nº EPSAK 
 
 

Solicitud de suministro eléctrico Fecha de emisión Número de Página 
00044/001/9028450 16/02/2017 02 

 
Nombre o Razón social del Cliente  DNI / CIF  Teléfono 
VILA CUBI                                AGUSTI          40600734F 972702157         
Dirección del Cliente 
C. VERDAGUER, 29 1ER 2ª   17500 RIPOLL              GIRONA                       
Dirección del suministro  
CENTRAL MOLLO, SECT PAU 1, MOLLO, 17868, RIPOLLES, (GI)                          
Subsector de actividad 
DESCONOCIDO                    

 

 
DESGLOSE 

 
Unidades Descripción Precio unitario Total 

1    EXPLORACION E INFORME DIAGNOSTICO DE CSMT                                   459,63 459,63 

1    CONFEC. PLANO ¿AS BUILT¿ PARA RED SUBT MT Y/O BT SUP. 15 M                  290,94 290,94 

5    TALA Y PODA DE ARBOLES                                                      14,35 71,75 

3    ENTRONQUE/MANO OBRA-IMPLEMENTACIÓN 5RO CON UTILIZACIÓN DE TABLET           

15    ENTRONQUE/MANO OBRA-HORA FUNCIONAMIENTO GRUP. ELECT. > 100 KVA y <= 
250 KVA

  

15    ENTRONQUE/MANO OBRA-HORA FUNCIONAMIENTO GRUP. ELECT. => 400 KVA 
(HASTA 15 H   

8    ENTRONQUE/MANO OBRA-HORA FUNCIONA GRUP. ELECT. > 100 KVA y <= 250 KVA 
(SUP

  

8    
ENTRONQUE/MANO OBRA-HORA FUNCIONAMIENTO GRUP. ELECT. => 400 KVA 
(SUP A 15 H   

4    ENTRONQUE/MANO OBRA-TRANSPORTE GRUPOS HASTA 500 KVA                           

2    ENTRONQUE/MANO OBRA-TRANSPORTE GRUPOS SUPERIOR 500 KVA                        

1    ENTRONQUE/MANO OBRA-EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT (SIN CAMBIO DE 
TECNOLOGÍA)

  

1    ENTRONQUE/MANO OBRA-IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT O BT                      

3    ENTRONQUE/MANO OBRA-JORNADA EQUIPO TET A DIST. O CONTACTO HASTA 36 
KV(3 PER

  

2    ENTRONQUE/MANO OBRA-MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA                     

2    ENTRONQUE/MANO OBRA-COLOCACION DE CARTELERIA (AVISOS)  EN TRABAJO 
PROGRAMAD   

300    CABLE LA-56 AL-AC INTEMPERIE D                                              0,47 141,00 

3    PARARRAYOS 25 KV 10 KA N PAT                                                41,58 124,74 

2    APOYO METÁLICO C 2000 DAN 18 M                                              1.032,86 2.065,72 

1    APOYO METÁLICO C 3000 DAN 20 M                                              1.519,42 1.519,42 

12    SEMICRUCETA 2m ZONA A ó B APOY                                              59,38 712,56 

21    AISLADOR POLIMERICO CS70AB 170                                              13,66 286,86 

585    CABLE 240 AL 18/30 SUBT. P/AL                                               5,62 3.287,70 

3    EMPAL MONOB FRIO 18/30 150-240                                              67,47 202,41 

1    PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA                                                2.150,00 2.150,00 

1    PERMISOS OFICIALES                                                          1.081,25 1.081,25 

1    INDENMIZACIONES DE TERCEROS                                                 1.920,00 1.920,00 

    

    

 SUMA DE UNIDADES DE OBRA:   47.369,17 

    

    

 PRESUPUESTO TOTAL:   

47.369,17€  

 
NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES. 

 
LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES 
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Ctra. Manresa a Igualada, C-37, Pk. 92,6 
08241 – Manresa 

 

MR_S50O – 24222 

   
Ref. Sol·licitud: NSCRMN 9028449    
Tipus Sol·licitud: POLIGON   ENDESA ENERGIA, SA UNIPERSONAL 
 TE: EQ1BF 

TC: EQ1BH 
 RIBERA DEL LOIRA, 60 

28042 - MADRID MADRID 
     
     

Benvolgut Sr/Benvolguda Sra.: 

 

Des de Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal ens posem en contacte amb vostès en relació a 
la sol·licitud de POLIGON que heu formulat, per una potència de 545,83 kW a AUXILIAR PARA 
MACROFINCA, PAU 1, MOLLO, 17868, RIPOLLES, (GI), amb l’objecte de comunicar-los les 
condicions tècniques i econòmiques per dur a terme el servei sol·licitat. 

 

D’acord amb l’establert en la legislació vigent, a continuació adjuntem en un primer document el Plec de 
Condicions Tècniques, on us informem dels treballs que són necessaris per atendre el 
subministrament, diferenciant entre els corresponents a reforços o adequació de la xarxa de distribució 
existent en servei, si és que són necessaris, i els que es requereixen per a la nova extensió de la xarxa 
de distribució. 

 

De manera serparada, en un segon document els aportem la informació refrent al Pressupost de les 
instal·lacions que són necessàries realitzar per tal de fer possible el mencionat subminsitrament: 

 

La validesa d’aquestes condicions tècniques i econòmiques  és de 6 mesos. 

 

Conforme a l’establert al RD 1073/2015, l’informem que hem remés també les presents condicions 
tècniques i econòmiques al sol·licitant que vostè representa.  

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment al telèfon del nostre Servei d’Assistència 
Tècnica 902.534100, o a la nostra pàgina web www.endesadistribucion.es, on podrà obtenir més 
informació amb relació a la tramitació d’aquest procés i legislació aplicable. 

 

 

Atentament, 

 

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal. 

 

 

 

6 de juny de 2017 
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Ctra. Manresa a Igualada, C-37, Pk. 92,6 
08241 – Manresa 

 

MR_S50O – 24222 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

I - Punt de connexió a la xarxa de distribució 

El punt de connexió és el lloc de la xarxa de distribució més pròxim al consum amb capacitat per 
atendre un nou subministrament o l’ampliació d’un ja existent. 

Una cop analitzada la vostre sol·licitud, el punt de connexió que reuneix els requisits reglamentaris 
de qualitat, seguretat i viabilitat física és el següent: 

- EN L/BEGET 15kV. 

II - Treballs a realitzar a la xarxa de distribució 

1. Treballs d’adequació, reforç o reforma d’instal·lacions de la xarxa existent en servei. 

Els treballs inclosos en aquest apartat, que requereixen actuacions sobre instal·lacions ja existents 
en servei, de conformitat amb la legislació vigent, seran realitzats directament per l’empresa 
distribuïdora propietària de les xarxes, per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del 
subministrament, consistint en: 

- Adequacions o reformes d’instal·lacions en servei amb cost a càrrec del sol·licitant: 
Treballs d'adequació: XARXA BT 

- Entroncament i connexió de les noves instal·lacions amb la xarxa existent: 

- L'operació serà realitzada a càrrec d'aquesta empresa distribuïdora. 

- El cost dels materials utilitzats en aquesta operació i que són a càrrec del 
sol·licitant. 

2. Treballs necessaris per a la nova extensió de xarxa. 

Comprenen les noves instal·lacions de xarxa a construir entre el punt de connexió i el punt de 
consum. 

Aquests treballs podran ser executats, a decisió del sol·licitant, per qualsevol empresa instal·ladora 
legalment autoritzada, o per l’empresa distribuïdora Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, 
incloent les instal·lacions següents: 

- NECESSITAT DE CT,XARXA BT 

Adjuntem el detall dels tràmits a seguir en cas que opteu per encarregar la seva execució a una 
empresa instal·ladora. Un cop finalitzades les obres i supervisades per Endesa Distribución 
Eléctrica S.L. Unipersonal, han de cedir-se a aquesta empresa Distribuïdora, que es 
responsabilitzarà des d’aquell moment a la seva operació i manteniment. 
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Ctra. Manresa a Igualada, C-37, Pk. 92,6 
08241 – Manresa 

 

MR_S50O – 24222 

TRÀMITS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ I CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS AMB PROJECTE I 
PERMISOS A NOM DEL SOL·LICITANT. 
 

- Es presentarà una còpia del Projecte Elèctric, abans del seu visat al Col·legi Oficial corresponent, 
signat, per a la seva revisió per part dels nostres Serveis Tècnics. Aquest projecte haurà de 
contemplar les indicacions reflexades a les “Normes Tècniques Particulars relatives a les 
instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç” de FECSA Endesa, aprovades per la DGEMiSI 
amb la Resolució ECF/4548/2006 de 29 de desembre de 2006. 

- Un cop revisat podran procedir al seu visat pel Col·legi Oficial corresponent i a obtenir tots els 
permisos oficials i particulars necessaris. 

- Qualsevol variació respecte a les previsions del projecte d’execució haurà de ser comunicada 
prèviament a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal per escrit, qui manifestarà la seva 
aprovació o no, a aquesta modificació. 

Previ a l’inici dels treballs, es realitzarà una reunió amb el Promotor en la que es designarà a les 
persones, que al llarg de la realització d’aquest treballs es constituiran en interlocutors permanents per 
analitzar i decidir aquells aspectes que vagin sorgint. Així mateix, es decidiran les responsabilitats de 
cada part, així com les fites d’execució que es concretaran en la:  

- Signatura d’un Conveni de Subministrament entre Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal i el 
Promotor. 

- El Promotor avisarà a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal amb la suficient antelació sobre 
la previsió de les diferents etapes de realització i en especial aquelles partides que un cop 
finalitzades quedaran fora de la simple visualització ”in situ”. Es definirà també la documentació a 
aportar pel Promotor relativa a la qualitat de les instal·lacions: assaigs, etc.  

- El sol·licitant i la seva empresa de contracta comunicaran la planificació de l’obra, amb les dades 
d’inici i finalització previstes, perquè es puguin realitzar controls de qualitat i planificar els treballs 
previs a la posada en servei. 

- Els materials utilitzats hauran de correspondre exclusivament a marques i models homologats per la 
distribuïdora. 

Si les instal·lacions a cedir contenen un o diversos centres de transformació, cal tenir en compte que els 
seus quadres de baixa tensió han d'estar adaptats per al nou requeriment legal de telegestió dels 
comptadors segons Normes Endesa FNZ001 (10 ª ed.), FNL002 (3 ª ed.), FNZ002 (3 ª ed.) o FNL001 (5 
ª ed.), segons correspongui. Aquests quadres han d’incorporar fusibles de protecció del circuit de 
concentrador, a més d'un connector (conjunt mascle / femella) previst per a la connexió de l’esmenta’t 
concentrador. 

Finalitzada l’obra, per tal de procedir a la seva Autorització Administrativa i traspàs de titularitat a 
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, es procedirà, d’acord amb el que disposa la 
Instrucció 1/2012 de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial tenint en compte els 
següents aspectes que es relacionant a continuació i que venen condicionats per l’aplicatiu telemàtic de 
l’Administració :  

a) Es realitzarà un projecte independent per cada nova estació transformadora i les seves 
línies de Mitja Tensió que l’alimenten. 

b) En un polígon hi hauran tants projectes com estacions transformadores es connectin amb 
les seves línies d’alimentació. 

Perquè EDE pugui tramitar la sol·licitud d‘Autorització Administrativa, el sol·licitant presentarà la 
documentació que es relaciona a continuació acompanyada d’una carta en la que es farà constar la 
referència d’EDE ( referència de la sol·licitud) , aportant els 4 tipus de documents que es descriuen a 
continuació en format pdf : 

1. Memòria del Projecte executiu de la instal·lació, ajustat al contingut que preveuen les 
reglamentacions aplicables amb el grau de detall suficient per a que la instal·lació pugui ser 
executada per un enginyer diferent del que hagi redactat el projecte. Contindrà la descripció 
literal i gràfica dels béns i drets afectats per a cadascun dels organismes i empreses de serveis 
comunitaris afectades, i l’afirmació inequívoca de que la instal·lació complirà la legislació 
aplicable. 
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Ctra. Manresa a Igualada, C-37, Pk. 92,6 
08241 – Manresa 

 

MR_S50O – 24222 

2. Plànols del Projecte executiu acotats de tota la instal·lació de distribució construïda, 
referenciada amb un mínim de dues coordenades UTM i amb detall dels encreuaments i 
paral·lelismes amb altres serveis. 

3. Certificat de Direcció i Acabament d’Instal·lació, subscrit per enginyer competent Director 
d’obra. 

4. Altres : 

4.a. Autoritzacions i llicències dels Organismes Oficials afectats. Si hagués calgut procedir a fer 
algun tipus de pagament, aquesta documentació s’acompanyarà de tots els documents 
acreditatius dels pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels diferents 
documents. 

4.b. Permisos de pas dels propietaris i empreses de serveis afectades, amb justificació de la 
liquidació econòmica per la indemnització corresponent, si s’ha donat el cas.  

4.c. Conveni de Cessió d’ús de local, de terreny o servituds de pas que correspongui. Si 
hagués calgut procedir a fer algun tipus de pagament, aquesta documentació s’acompanyarà 
de tots els documents acreditatius dels pagaments efectuats que estiguin associats a 
cadascun dels diferents documents. 

4.d.  Conveni signat de Cessió del projecte i dels permisos i de les instal·lacions a favor de 
l’empresa distribuïdora, per a convertir-la en beneficiària dels seus efectes. Aquesta 
documentació s’acompanyarà de tots els documents acreditatius dels pagaments efectuats 
que estiguin associats a cadascun dels diferents documents (llicències, taxes....). 

 

La següent documentació no es necessària presentar-la en format digital :  

- Certificat d’acompliment de requisits estructurals, en aquells casos en que sigui necessari, 
signat per un arquitecte degudament acreditat.. 

- Certificat d’acompliment de distàncies reglamentàries entre serveis en encreuaments i 
paral·lelismes en xarxes subterrànies, signat pel Director d’Obra, d’acord amb el Decret 120, 
de 5 de juliol de 1993, (DOGC 1782 d’ 11 agost 1993). 

- Protocols d’assaig dels transformadors d’acord amb els que s’estableix a la NTP-CT (en cas de 
ser aportats pel sol·licitant) 

- Full de verificació i proves dels cables d’alta i baixa tensió (en el cas que no hagin estat 
realitzades per Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal). 

- Altra documentació d’interès a proposta del sol·licitant o a petició de l’empresa distribuïdora ( 
proves d’aïllament acústic, proves de compactació del terreny,   etc. ) 

 

Un cop disposem de tota la documentació anterior i hagi estat verificat pels nostres serveis tècnics la correcta 
execució de les instal·lacions conforme al projecte, es presentarà telemàticament d’una sola vegada la sol·licitud 
d’Autorització Administrativa i Posada en Servei de la instal·lació davant l’Oficina Virtual de Tràmits de la 
Generalitat en compliment de la instrucció  1/2012 del Departament d’Empresa i Ocupació (Direcció General 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) de l’1 de febrer de 2012. 

 

La posada en servei es realitzarà per Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal , una vegada concedida 
l’Autorització de Posada en Servei de la instal·lació per part de la DGEMSI i realitzades pel Promotor les proves i 
ajust dels equips i complimentats els protocols corresponents, havent d’estar present el responsable de la 
construcció de les instal·lacions per si es produeix alguna anomalia en el moment de donar tensió a les 
instal·lacions. 
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Ctra. Manresa a Igualada, C-37, Pk. 92,6 
08241 – Manresa 

 

MR_S50O – 24222 

 

PRESSUPOST 

 

A continuació es detalla la informació refrent al Pressupost de les instal·lacions que són necessàries realitzar a fi i 
efecte de fer possible aquest subministrament: 

 

1. Treballs d’adequació, reforç o reforma d’instal·lacions de la xarxa existent en servei. 

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent, els treballs que afecten a instal·lacions de la 
xarxa de distribució en servei, inclosos en aquest apartat 1, hauran de ser realitzats per aquesta 
empresa distribuïdora, en la seva condició de propietària d’aquestes xarxes i per raons de seguretat, 
fiabilitat i qualitat del subministrament, el seu cost a càrrec del sol·licitant. En el vostre cas en 
concret: 

- Adjuntem pressupost detallat dels treballs d’adequació o reforma d’instal·lacions en servei, a 
realitzar per Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal i dels materials utilitzats en el 
entroncament, per import de: 

Treballs d’adequació d’instal·lacions existents i dels 
materials utilitzats en el entroncament: 

17.111,27 € 

 (No inclou els treballs contemplats a l’apartat 2) 

L'operació d'entroncament i connexió de les noves instal·lacions d’extensió amb la xarxa existen, 
serà realitzada a càrrec d’aquesta empresa distribuïdora. 

2. Treballs necessaris per a la nova extensió de xarxa. 

Al plec de condicions tècniques l’informàvem de la necessitat de construir determinades 
instal·lacions d’extensió que no afecten a la xarxa en servei. 

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent, podeu encomanar els treballs contemplats en 
aquest apartat 2 a l’empresa distribuïdora Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, o bé a 
qualsevol empresa instal·ladora legalment autoritzada, que haurà de dur a terme la instal·lació 
d’acord al Plec de Condicions Tècniques, a les normes tècniques i de seguretat reglamentàries, ja 
les establertes per l'Empresa Distribuïdora aprovades per l'Administració competent.. 

En cas que desitgi que els treballs siguin realitzats per Endesa Distribución Eléctrica S.L. 
Unipersonal, el pressupost és el següent: 

- Pressupost de les noves instal·lacions d’extensió: 57.317,78 € 

Per que disposeu d’una informació el més detallada possible i pugueu adoptar la decisió que us 
resulti més convenient, us adjuntem el desglossament d’aquest pressupost, que inclou tant 
l’execució de les instal·lacions d’extensió de la xarxa de distribució, com la tramitació administrativa 
per a la seva legalització i posada en servei.  

Aquest pressupost d’extensió no serà objecte de modificacions a no ser que siguin necessaris canvis 
substancials a la solució tècnica que s’ha definit, per raons degudament justificades i alienes a 
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, que puguin sorgir durant la gestió de les 
autoritzacions, permisos o execució dels treballs. 

No obstant, podrà ser revisat si transcorregut un any des de la seva eventual acceptació no fora 
possible l’inici dels treballs per manca de disponibilitat de les instal·lacions interiors que han de ser 
realitzades pel sol·licitant.  

El termini estimat d’execució material dels treballs serà de 60 dies hàbils, un cop obtinguts els 
permisos i autoritzacions administratives necessàries, i confirmada per la vostre part la disponibilitat 
de les vostres instal·lacions receptores (Dispositiu General de Protecció) per a la seva connexió a la 
xarxa. 

Per major claredat, a continuació resumim les opcions de que vostè disposa per a la realització de les 
instal·lacions de la xarxa de distribució que són necessàries per atendre el subministrament i els seus 
corresponents imports: 
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Ctra. Manresa a Igualada, C-37, Pk. 92,6 
08241 – Manresa 

 

MR_S50O – 24222 

a) Encarregar directament a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal l’execució de les 
instal·lacions de nova extensió de xarxa (apartat 2). 

Tantmateix, l’import de la totalitat dels treballs necessaris per proporcionar el subministrament, 
impostos inclosos, que haureu de satisfer a la nostra empresa es el que l’indiquem a continuació: 

- Pressupost de nova extensió de xarxa: 57.317,78 €  

- Treballs d’adequació d’instal·lacions 
existents: 

17.111,27 €  

- Suma parcial: 74.429,05 €  

- I.V.A. en vigor (21 %)1: 15.630,10 €  

- Total import a pagar per SOL·LICITANT2: 90.059,15 €  

-     
 

. 

Si aquesta alternativa és del seu interès, per a la vostra comoditat us preguem ens ho comuniqueu a 
través del nostre Servei d'Assistència Tècnica, bé per mitjà del correu electrònic 
Solicitudes.NNSS@endesa.es, bé per correu ordinari o bé a través del telèfon 902.534100, fent 
constar la referència de la sol·licitud núm NSCRMN 9028449 i que l'opció triada ha estat la “A”. En 
aquest cas, posteriorment contactarem amb vostè per acordar la forma de pagament de l’import 
indicat, que inclou la possibilitat d’establir un acord de pagament per fites. 

 

b) Encarregar la construcció de les instal·lacions d’extensió de la xarxa (apartat 2) a una empresa 
legalment autoritzada, diferent d’aquesta distribuïdora.  

En aquest cas, conforme el que disposa la legislació vigent, Endesa Distribución Eléctrica S.L. 
Unipersonal haurà de dur a terme únicament els treballs amb afecció a instal·lacions en servei 
(apartat 1), i supervisar les infraestructures realitzades per l’empresa instal·ladora autoritzada de 
la vostra elecció, percebent els drets de supervisió baremats per l’Ordre ITC 3519/2009 de 28 de 
desembre, el import dels quals és de: 

Drets de Supervisió:      812,18  € 

Per tant, si el sol·licitant decideix encarregar els treballs de nova extensió de xarxa (apartat 2) a 
una empresa instal·ladora autoritzada, l’import a pagar a Endesa Distribución Eléctrica S.L. 
Unipersonal és el que us indiquem a continuació: 

- Drets de Supervisió: 812,18 €  

- Treballs d’adequació d’instal·lacions 
existents: 

17.111,27 €  

- Suma parcial: 17.923,45 €  

- I.V.A. en vigor (21 %)3:  3.763,92 €  

- Total import a pagar pel SOL·LICITANT: 21.687,37 €  

-     
Si aquesta alternativa és del vostre interès, per la vostra comoditat preguem ens ho comuniqueu 
a través del nostre Servei d'Assistència Tècnica, bé per mitjà del correu electrònic 
Solicitudes.NNSS@endesa.es, bé per correu ordinari o bé a través del telèfon 902.534100, fent 
constar la referència de la sol·licitud núm. NSCRMN 9028449 i que l'opció triada ha estat la “B”. 
En aquest cas, posteriorment contactarem amb vostè per acordar la forma de pagament de 
l’import indicat, que inclou la possibilitat d’establir un acord de pagament per fites. 

 

                                                      
1 Import calculat amb l'impost vigent en el moment d'emetre aquestes condicions econòmiques. Si es produeix una variació en 
el mateix, l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb l'impost en vigor a la data del pagament. 
2 No inclou drets per supervisió d’instal·lacions cedides, per ser construïdes les instal·lacions per la distribuïdora 
3 Import calculat amb l'impost vigent en el moment d'emetre aquestes condicions econòmiques. Si es produeix una variació en 
el mateix, l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb l'impost en vigor a la data del pagament. 
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Ctra. Manresa a Igualada, C-37, Pk. 92,6 
08241 – Manresa 

 

MR_S50O – 24222 

Hem d’informar-vos que aquesta oferta pressuposa que tant els particulars afectats com 
Organismes 
Oficials que han de concedir permisos i autoritzacions els concediran normalment. Si no fos així, 
els sobre costos que poguessin implicar serien a càrrec del client, fet sobre el que us informaríem 
puntualment . 
 
Si per qualsevol circumstància aliena a Endesa davant imprevistos que poguessin sorgir durant 
els tràmits previs a l’inici de les obres o durant la seva execució, el client decidís renunciar al 
subministrament, li tornaríem l’import que hagués pagat un cop deduïts de l’esmentat import els 
costos en què hagués incorregut Endesa fins el moment de la renuncia. 
 

Estudi supeditat a la realització dels treballs previstos en sce 9028450. 

 

 

 

 Forma de pagament 
Transferència bancaria al compte :  ES59-2100 2931 91 0200132942 

Indicar referència sol·licitud número NSCRMN – 9028449- 
AJUNTAMENT DE MOLLO NIF NÚM. P1711400J 

Si volen algun altre titular de pagament  ens han d’entregar firmat el document d’Autorizació 
adjunt a la present oferta. 

Remetre còpia justificant  transferència bancaria a la direcció de correu electrònic:  
SAT.NNSS@endesa.es 
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PRESUPUESTO 

 
Avda. Vilanova, 12 
08018 - Barcelona 

 

ESTUDIO TECNICO Nº EQ1BH 
 
 

Solicitud de suministro eléctrico Fecha de emisión Número de Página 
00044/001/9028449 06/06/2017 02 

 
Nombre o Razón social del Cliente  DNI / CIF  Teléfono 
AJUNTAMENT DE MOLLO                       P1711400J 972740387         
Dirección del Cliente 
SANT SEBASTI 2, OFICINES, MOLLO, 17868, (GI)                                     
Dirección del suministro  
AUXILIAR PARA MACROFINCA, PAU 1, MOLLO, 17868, (GI)                              
Subsector de actividad 
PRIMERA VIVIENDA               

 

 
DESGLOSE 

 
Unidades Descripción Precio unitario Total 

3    PARARRAYOS 25 KV 10 KA N PAT                                                41,58 124,74 

1    CANDADO 50X8 APARAMENTA EXTERI                                              32,08 32,08 

3    CANDADO 50X5 APARAMENTA INTERI                                              21,07 63,21 

8    CANDADO 25X5 ARMARIO E INSTALA                                              18,43 147,44 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 SUMA DE UNIDADES DE OBRA:   17.111,27 

    

    

 PRESUPUESTO TOTAL:   

17.111,27€  

 
NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES. 

 
LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES 
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S08O-S08O0000 

 

 
PRESUPUESTO 

 
Avda. Vilanova, 12 
08018 - Barcelona 

 

ESTUDIO TECNICO Nº EQ1BH 
 
 

Solicitud de suministro eléctrico Fecha de emisión Número de Página 
00044/001/9028449 06/06/2017 01 

 
Nombre o Razón social del Cliente  DNI / CIF  Teléfono 
AJUNTAMENT DE MOLLO                       P1711400J 972740387         
Dirección del Cliente 
SANT SEBASTI 2, OFICINES, MOLLO, 17868, (GI)                                     
Dirección del suministro  
AUXILIAR PARA MACROFINCA, PAU 1, MOLLO, 17868, (GI)                              
Subsector de actividad 
PRIMERA VIVIENDA               

 

 
DESGLOSE 

 
Unidades Descripción Precio Total 

2    RÓTULO IDENTIFICACION CD FECSA ENDESA                                       5,08 10,16 

1    MONTAJE CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA MT 1C                                  2.786,23 2.786,23 

1    INSTALACION CONJUNTO PARARRAYOS MT. INCLUYE TODA LA INSTALACION Y PAT       572,03 572,03 

1    COLOCACION PLACA INDICATIVA EN PARED                                        4,75 4,75 

1    COLOCACION PLACA INDICATIVA EN HIERROS                                      3,36 3,36 

1    MONTAJE Y CONEXION DE ARMARIO DE UP EN CD (NORMA GLOBAL)                    933,11 933,11 

3    MONTAJE DE UCI/RGDAT EN CELDA EN CD                                         247,56 742,68 

1    SUMINISTRO Y MONTAJE FINAL DE CARRERA                                       266,60 266,60 

1    COORDINACION, VERIFICACION Y PRUEBAS                                        609,38 609,38 

3    CONECTOR ENTRONQUE LINEA AEREA MT (1 Fase)                                  16,20 16,20 

36    FUSIBLE ENTRONQUE BT                                                        5,40 194,40 

4    PUESTA EN SERVICIO NUEVA RED  BT                                            61,86 247,44 

575    Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x150 Al                                                1,63 937,25 

1725    Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x240 Al                                                2,51 4.329,75 

1    ARMARIO TELE UP8_GIOVANNI                                                   756,00 756,00 

3    DETECTOR PASO RGDAT_GIOVANNI                                                163,80 491,40 

1    PROYECTO EDE Y SUPERVISIÓN DE OBRA                                          344,14 344,14 

1    TELEMANDO                                                                   3.339,00 3.339,00 

1    ENTRONQUE/MANO OBRA-IMPLEMENTACIÓN 5RO CON UTILIZACIÓN DE TABLET              

1    ENTRONQUE/MANO OBRA-TERMINAL CABLE SUBTERRANEO MT EN ALTURA                   

2    ENTRONQUE/MANO OBRA-EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT (SIN CAMBIO DE TECNOLOGÍA)   

1    ENTRONQUE/MANO OBRA-IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT O BT                      

1 ENTRONQUE/MANO OBRA-BRIGADA TENSION                           

1    ENTRONQUE/MANO OBRA-MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA                     

1    ENTRONQUE/MANO OBRA-COLOCACION DE CARTELERIA (AVISOS)  EN TRABAJO PROGRAMAD   

1    BATERIA DE PLOMO 12 V 24 Ah                                                 50,17 50,17 

1    Cuadro aux. BT transf. 10kV                                                 109,75 109,75 

    

    

    

    

    

    

    

 
NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES. 

 
LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES 
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S08O-S08O0000 

 

 
PRESUPUESTO 

 
Avda. Vilanova, 12 
08018 - Barcelona 

 

ESTUDIO TECNICO Nº EQ1BF 
 

Solicitud de suministro eléctrico Fecha de emisión Número de Página 
00044/001/9028449 06/06/2017 01 

 
Nombre o Razón social del Cliente  DNI / CIF  Teléfono 
AJUNTAMENT DE MOLLO                       P1711400J 972740387         
Dirección del Cliente 
SANT SEBASTI 2, OFICINES, MOLLO, 17868, (GI)                                     
Dirección del suministro  
AUXILIAR PARA MACROFINCA, PAU 1, MOLLO, 17868, (GI)                              
Subsector de actividad 
PRIMERA VIVIENDA               

 

DESGLOSE 
 

Unidades Descripción Precio unitario Total 
1    CARTEL PLASTICO PRIMEROS AUXILIOS                                           5,87 5,87 

1    LETRERO INSTRUC.MANI.ICT-3C                                                 5,87 5,87 

6    CAJA SECCIONAMIENTO 400 A                                                   121,93 731,58 

2    RÓTULO IDENTIFICACION CD FECSA ENDESA                                       5,08 10,16 

1    SEÑAL RIESGO ELECTRICO CE-14 (BILINGÜE)                                     2,06 2,06 

1    MONTAJE CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA MT 1C                                  2.786,23 2.786,23 

1    INSTALACION CONJUNTO PARARRAYOS MT. INCLUYE TODA LA INSTALACION Y PAT     572,03 572,03 

1    ACERA PERIMETRAL EDIFICIO PREFABRICADO                                      1.227,82 1.227,82 

1    OBRA CIVIL CT PREFAB.SUPERFICIE 1 TRAFO                                     2.412,52 2.412,52 

4    COLOCACION PLACA INDICATIVA EN PARED                                        4,75 19,00 

1    COLOCACION PLACA INDICATIVA EN HIERROS                                      3,36 3,36 

1    CT SUPERFICIE ENTRE 250 KVA Y 1000 KVA 1 TRAFO                              5.177,88 5.177,88 

10    ELECTRODO 2 M COMPLETO PUESTA A TIERRA                                      35,20 352,00 

1    MONTAJE Y CONEXION DE ARMARIO DE UP EN CD (NORMA GLOBAL)                    933,11 933,11 

3    MONTAJE DE UCI/RGDAT EN CELDA EN CD                                         247,56 742,68 

1    SUMINISTRO Y MONTAJE FINAL DE CARRERA                                       266,60 266,60 

1    COORDINACION, VERIFICACION Y PRUEBAS                                        609,38 609,38 

3    CONECTOR ENTRONQUE LINEA AEREA MT (1 Fase)                                  5,40 16,20 

6    CONECTOR ENTRONQUE SUBTERRANEO EMPALME DERIVACION BT (1 Fase)               93,36 93,36 

36    FUSIBLE ENTRONQUE BT                                                        5,40 194,40 

6    INSTALACIÓN CGP SUPERIOR 100A                                               50,46 302,76 

8    PAT DEL NEUTRO EN CAJA                                                      88,04 704,32 

32    CONEXIÓN A CABLE CON TERMINAL                                               37,37 1.195,84 

4    PUESTA EN SERVICIO NUEVA RED  BT                                            61,86 247,44 

1    CATA LOCALIZACION SERVICIOS                                                 81,92 81,92 

39    CANALIZ TIPO C  GRAVA O TERRIZO 2T (PROF< 1M) (ANCHO HASTA 0,4M)(TUBO 160)  35,05 1.366,95 

252    ZANJA PARA CABLE DIRECT ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD < 
1M)     23,44 5.906,88 

136    SUPL DE PROFUNDIDAD  CANALIZACION  O ZANJA POR CIRCUITO O TUBO 
(M.LINEAL)   

12,67 1.723,12 

20    SUPLEMENTO DE ANCHURA CIRCUITO O TUBO (M.LINEAL). (GRAVA O TERRIZO)  P < 
1M 

19,42 388,40 

2    SUPLEMENTO EMPALMES MT/BT                                                   123,51 247,02 

 SUMA Y SIGUE.....:          28.326,76 

    

    

    

 
NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES. 

 
LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES 
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S08O-S08O0000 

 

 
PRESUPUESTO 

 
Avda. Vilanova, 12 
08018 - Barcelona 

 

ESTUDIO TECNICO Nº EQ1BF 
 
 

Solicitud de suministro eléctrico Fecha de emisión Número de Página 
00044/001/9028449 06/06/2017 02 

 
Nombre o Razón social del Cliente  DNI / CIF  Teléfono 
AJUNTAMENT DE MOLLO                       P1711400J 972740387         
Dirección del Cliente 
SANT SEBASTI 2, OFICINES, MOLLO, 17868, (GI)                                     
Dirección del suministro  
AUXILIAR PARA MACROFINCA, PAU 1, MOLLO, 17868, (GI)                              
Subsector de actividad 
PRIMERA VIVIENDA               

 

 
DESGLOSE 

 
Unidades Descripción Precio unitario Total 

525    TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2                                                  4,64 2.436,00 

50    TENDIDO BAJO TUBO BT >50 MM2                                                7,60 380,00 

45    TENDIDO SIMPLE MT                                                           4,64 208,80 

80    TENDIDO BAJO TUBO MT                                                        10,56 844,80 

3    TERMINAL CABLE SUBTERRANEO MT                                               72,00 216,00 

3    EXPLORACION E INFORME DIAGNOSTICO DE CSMT                                   459,63 1.378,89 

4    PRUEBA DE RIGIDEZ CABLES BT                                                 83,40 333,60 

2    CONFEC. PLANO ¿AS BUILT¿ PARA RED SUBT MT Y/O BT SUP. 15 M                  290,94 581,88 

2    INFORME DE INSPECCION EN EL SUBSUELO                                        100,71 201,42 

1    ENTRONQUE/MANO OBRA-IMPLEMENTACIÓN 5RO CON UTILIZACIÓN DE TABLET              

1    ENTRONQUE/MANO OBRA-TERMINAL CABLE SUBTERRANEO MT EN ALTURA                   

2    ENTRONQUE/MANO OBRA-EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT (SIN CAMBIO DE 
TECNOLOGÍA)

  

1    ENTRONQUE/MANO OBRA-IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT O BT                      

1 ENTRONQUE/MANO OBRA-BRIGADA EN TENSION                         

1    ENTRONQUE/MANO OBRA-MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA                     

1    ENTRONQUE/MANO OBRA-COLOCACION DE CARTELERIA (AVISOS)  EN TRABAJO 
PROGRAMAD 

  

1    TR 400kVA/15,4-20 B2  E                                                     6.321,68 6.321,68 

1    CELDA 3L+1T MOT 36kV 630A/20kA                                              11.330,25 11.330,25 

1    BATERIA DE PLOMO 12 V 24 Ah                                                 50,17 50,17 

1    Cuadro aux. BT transf. 10kV                                                 109,75 109,75 

1    CUADRO ACOMETIDA CBT-AC MAXIME                                              863,94 863,94 

3    PARARRAYOS 25 KV 10 KA N PAT                                                41,58 124,74 

1    CANDADO 50X8 APARAMENTA EXTERI                                              32,08 32,08 

1    EDIF. PREF. PARA CT SUPERF. 36                                              5.922,00 5.922,00 

3    CANDADO 50X5 APARAMENTA INTERI                                              21,07 63,21 

8    CANDADO 25X5 ARMARIO E INSTALA                                              18,43 147,44 

3    CONEC ENCHU ACO 400A 18/30 150                                              74,79 224,37 

3    CONEC ENCHU REC 400A 18/30 150                                              116,30 348,90 

36    CABLE CU DESNUDO 50 mm2                                                     3,47 124,92 

4    CABLE CU DESNUDO 35 mm2                                                     2,21 8,84 

 SUMA Y SIGUE.....:          60.580,44 

    

    

    

 
NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES. 

 
LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES 
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S08O-S08O0000 

 

 
PRESUPUESTO 

 
Avda. Vilanova, 12 
08018 - Barcelona 

 

ESTUDIO TECNICO Nº EQ1BF 
 
 

Solicitud de suministro eléctrico Fecha de emisión Número de Página 
00044/001/9028449 06/06/2017 03 

 
Nombre o Razón social del Cliente  DNI / CIF  Teléfono 
AJUNTAMENT DE MOLLO                       P1711400J 972740387         
Dirección del Cliente 
SANT SEBASTI 2, OFICINES, MOLLO, 17868, (GI)                                     
Dirección del suministro  
AUXILIAR PARA MACROFINCA, PAU 1, MOLLO, 17868, (GI)                              
Subsector de actividad 
PRIMERA VIVIENDA               

 

 
DESGLOSE 

 
Unidades Descripción Precio unitario Total 

575    Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x150 Al                                                1,63 937,25 

1758    Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x240 Al                                                2,51 4.412,58 

36    CABLE 150 AL 18/30 SUBT. P/AL                                               4,41 158,76 

375    CABLE 240 AL 18/30 SUBT. P/AL                                               5,62 2.107,50 

20    CABLE CU RV 0,6/1 KV 1X50 mm2                                               3,73 74,60 

1    ARMARIO TELE UP8_GIOVANNI                                                   756,00 756,00 

3    DETECTOR PASO RGDAT_GIOVANNI                                                163,80 491,40 

1    PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA                                                2.400,00 2.400,00 

1    PERMISOS OFICIALES                                                          4.171,52 4.171,52 

1    TELEMANDO                                                                   3.339,00 3.339,00 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 SUMA DE UNIDADES DE OBRA:   79.429,05 

    

    

 PRESUPUESTO TOTAL:   

79.429,05€  

 
NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES. 

 
LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES 
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Luminarias de poste individuales o dobles 
con distribución de la intensidad lumínica asimétrica en forma de banda, 
con LEO o para lámparas fluorescentes y de alta presión 

Tipo de protección IP 66 
Aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable 
Cristal de seguridad · reflector de aluminio puro anodizado 
Luminarias con LEO · regulable 1-1 O V 
Accesorios para reducir la potencia de las luminarias LEO con interfaz de 1-1 OVen la página 513. 
Luminarias para lámparas fluorescentes con balasto electrónico para 26 · 32 · 42 vatios 
Cierre rápido de las luminarias sin herramientas para el mantenimiento y el cambio de lámparas 

Las luminarias aptas para el funcionamiento con tensión alterna y continua están indicadas 
en la columna AC 1 OC de la tabla. 

En la tabla recomendamos los postes lumínicos BEGA, que armonizan con las luminarias de poste 
de esta doble página tanto por la calidad de la superficie y el color, como por su diseño y estática. 
La tabla completa y los datos técnicos de todos los postes lumínicos BEGA, piezas de empotrar en 
el suelo y cajas de conexión se encuentran en las páginas 506 a 513. 

Temperatura del color del LEO a elegir entre 4000 K o 3000 K 
4000 K - número de referencia 
3000 K - número de referencia + K3 

Color de la luminaria a elegir entre grafito o plata 
Grafito- número de referencia 
Plata - número de referencia + A 

~·9 ~ -
e A 

Luminarias de poste individuales Postes lumínicos 

Fuente de luz Portalámp. Lúm. A 8 e Ae/De Altura Extremo Poste Grupo 

7929 LEO 26W 2050 350 585 600 t/ 3000-6000 0 76 918·914·915·916 34 
-7930 LEO 39W 3100 350 585 600 t/ 3000- 6000 0 76 918·914·915·916 34 

7980 1 TC-TELI 42W GX24q-3/4 3200 350 585 600 t/ 3000- 6000 0 76 918· 914· 915· 916 34 

7940 1 HIT-CE 35W G12 3600 350 585 600 - 3000- 6000 0 76 918·914·915·916 34 
7982 1 HST-MF 50· 70 W E 27 6600 350 585 600 3000- 6000 0 76 918·914·915·916 34 

1 HIT-CE/S 70W E 27 7000 350 585 600 3000- 6000 0 76 918·914·915·916 34 
7984 1 HST-MF 150W E 40 17500 350 585 600 3000- 6000 0 76 918·914·915·916 34 

1 HIT-CE/S 150W E 40 17500 350 585 600 - 3000- 6000 0 76 918·914·915·916 34 
7988 1 HST-MF 250W E 40 33200 350 585 600 7000- 9000 0 76 917·726 34 

1 HIT-CE 250W E 40 33200 350 585 600 - 7000-9000 076 917·726 34 

Luminarias de poste dobles Postes lumínicos 

Fuente de luz Portalámp. Lúm. A 8 e Ae/oe Altura Extremo Poste Grupo 

7981 2 TC-TELI 42W GX24 q-3/4 6400 350 585 1200 t/ 3000- 6000 0 76 918·914·915·916 34 

7946 2 HIT-CE 35W G12 7200 350 585 1200 - 3000- 6000 0 76 918·914·915·916 34 
7983 2 HST-MF 50· 70 W E 27 13200 350 585 1200 - 3000 -6000 0 76 918·914·915·916 34 

2 HIT-CE/S 70W E 27 14000 350 585 1200 - 3000- 6000 0 76 918·914·915·916 34 
7985 2 HST-MF 150W E 40 35000 350 585 1200 - 3000- 6000 0 76 918·914·915·916 34 

2 HIT-CE/S 150W E 40 35000 350 585 1200 - 3000- 6000 0 76 918·914·915·916 34 
7989 2 HST-MF 250W E40 66400 350 585 1200 - 7000- 9000 0 76 917·726 34 

2 HIT-CE 250W E 40 66400 350 585 1200 - 7000- 9000 0 76 917·726 34 

Poste Grupo 

788·791·794 14 
788·791·794 14 

788·791·794 14 

788·791·794 14 
788·791·794 14 
788·791·794 14 
788·791·794 14 
788·791·794 14 
835·836·837 72 
835·836·837 72 

Poste Grupo 

788·791·794 14 

788·791·794 14 
788·791·794 14 
788·791·794 14 
788·791·794 14 
788·791·794 14 
835·836·837 72 
835·836·837 72 
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/t ·--1 'l! Agencia Catalana 
JI. f.lJ !! de 1' Aigua 

Expedient: UDPH2015001177 
Procedimenl: Informes urbanfstlcs Registre Entrada 1-2016·000701-1 
Assumpte: Notificacló d'informe Datarq¡:slra: 221001101612.31:32 

Document: 5734572 Data Prosenlació: 2210011016 12 29.00 
• 1 ' • o o o J]l m:UIIb\11[ I.IIIJ!nD Unlat 1710770005_1 o A¡untamen! de Mc~!ó 

mm 

Ciuladans. 11 
17004 Girona 
Tel. 972 21 30 12 
Fax 972 21 37 27 
NIF Q 0801031 F 
VNNI.gencat.caVaca 

Oest:na<;:ó· 1710770005 o A¡untament di! Mo:!ó 

1111111111111111111111111111 

flllllllllll~ 11111111111 lltllllllllllllllllllllllllmlllllllllli ~~~~ 
CD170012082000005734572 

AJUNTAMENT DE MOLLÓ 

CARRER SANT SEBASTIA, 36 
17868 MOLLÓ 

GIRONA 

Us trameto, adjunt, !'informe emés per aquesta Demarcació Territorial de Girona, sobre 
!'informe deis serveis técnics municipals de resposta a !'informe emes per I'ACA el dia 30 
de novembre de 2015, sobre la modificació puntual número 4 del POUM de Molió en relació 
al PAU-1, peral vostre coneixernent i als efectes legalment oportuns. 

Lletrada de la Dernarcació 
Territorial de Girona 

Roser Pi Renart 

Girona, 20 de juny de 2016 
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Aquest document incorpora la firma digital avanr;ada lla seva ubicació esta al servidor amb nom Mabraca12 de la Seu Central de l'Agéncia 
Catalana de l'Aigua. 
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INFORME TECNIC 

Expedient: UDPH2015001177 (2n) 
Peticionari: 
Objecte: 

Departament de Territorl i Sostenibilitat 1 Ajuntament de Molió 
Modiflcació puntual n(tmero 4 del POUM. PAU-1 (exp.2015/056733/G). 
Informe Servels Tecnlcs 

Curs: Clot Font Vella 
Municipi: Molió (Ripolles) 

L'ajuntament de Molió, amb data de registre d'entrada en aquesta dernarcació territorial, 1 
de febrer de 2016 presenten informe deis serveis técnics rnunicipals de resposta a !'informe 
emes per I'ACA el día 30 de novembre de 2015. 

El mateix ajuntament i amb data del registre d'entrada a la plataforma EACAT 29 d'abril de 
2016, entra documentació referent al torrent de la Font Vella per tal que puguern ernetre 
informe. La documentació lliurada és: 

Projecte de cobriment del Torrent de la Font Vella 
Informe de la Junta d'AigOes 
Designació de I'ACA com ens gestor i executor de l'obra inclosa al PUOSC 
Conveni Ajuntament de Molló-GISA pel finan9ament de l'obra 

ANTECEDENTS 

El dia 20 de gener de 2009 !'Agencia Catalana de I'Aigua emet informe sobre el POUM de 
Molió (UDPH2007001205) ambles seglients consideracions: 

1. E/s documenls de planejament pe! desenvolupament deis sectors de sól wM i urbanitzable PAU-1, 
PAU-2, PAU-7 i SUD-3 "Can Julia" inclouran /'avaluació de risc hidrológíc respecte les crescudes 
extraordinllries deis curs fluvial confrontan! (Ciot de la Fonl V ella) per tal de confirmar les propostes del 
planejament derivat i determinar, si ca/en, modificacions Vo acluacions d'infraestruclura llidraufica flo 
mesures de proteccf6 ·passiva necessaries segons els crileris tecnics aprovats pe/ Conse/1 
d'Admínisfració de /'Agencia Catalana de I'Aigua el 28 de juny de 2001 i modificats el 2 de mar9 de 
2006. sobre /'ocupaci6 deis terrenys integrats en el sistema llfdric i les zones inundables i les 
delerminacions de la directiva de l'att. 6 del Reglament de la 1/ei d'Urbanisme. 

2. La normativa urbanística haura de fer men.ció a la competencia de /'Agencia Cala/ana de /'Aigua per a 
/'atorgament de les autoritzacions ilo concessions adminislratíves per l'ús de l'aigua, J'autoritzacf6 /lo 
/'informe i la lmposicí6 deis lfmíls deis abocamenls d'aigOes resicluals al medi, d'acord amb els 
procediments adminisfratius establerls al Reglament del Domini Públic Hidrtwlic, aprovat per reial decret 
849 1 1986, d'11 d'abril, í la 1/ei 311998, de 27 de febrer, de la intervenci6 integral de /'Administrac/6 
ambiental, respactivament. 

3. Els projectes conslructius de tols els nous ponts, passos o obres de fabrica que es projectin sobre la 
llera de qua/sevol curs d'aigua llauran d'incloure el dimensional pe/ cabal Osoo (amb les dimensions 
mfnimes establertes al document de 'Recomanacions lecniques per al disseny d'infraeslructures que 
interfereixen amb /'espai fluvial" de juny de 2006 de !'Agencia Catalana de I'Aigua). 
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4. A més, caldra que el docwnent de planejament fací constar que d'acord amb l'article 100.1 del ROL 112001, 
"Resta proflíbil; amb caracter general, /'abocament directa o indirecta d'aigíies 1 ele procluctes residuals 
susceptibles de contaminar les aigaes contliJentals o qualsevo/ a/tre elernent del domini públic /Jidraulic, 
excepto que es compli amb la previa autorilzació administrativa". 

5. Ates que el desenvolupament urbanlslic d'aquesta modificació es situa en un fwritzó rutur incleterminat, 1 
que en el mamen/ de l'emissió d'aquest infonne no es pot garantir, independentment de l'estat de saturació 
de /'EDAR, la connexió al sistema pcífJJic de sanejament més proper, í en base als Acords signats el 28 ele 
desembre de 2011 entre I'ACA, la Direcció General d'Urbanisme, i la Federació Catalana de promotors 
constructors d'edificis, posteriorment valielats per I'Associació Catalana de nwnícipis i comarques í par la 
Federació ele municipis de Cata/unya, aquesta Agencia propasa que la Modificació Puntual mím. 4 del 
POUM en relació al PAU-1 delimi/i una reseNa de sól per tal d'instaf.lar cm a so/ució autónoma de depuració 
i inclogui la conseglient partida pressupostaria. 

D'acorcl amb e/s compromisos assumils perla Direcció General d'Urbanfsme a /'Acord abans esmenlat, la 
qualificacfó urfJanfslica de la reserva de sól par I'EDAR (sistema general) als afectes de /'aprovació del 
plane}ament podrá ser cloiJ/e: coma se1veis tecnics, en casque s'ulílilzi pera la futura ubicació del sistema 
de sanejament autónom i com a equfpamenl privaf, en cas que /'Agencia pugui admetre la connexió a 
I'EDAR milj'anr;ant/a subscripció cl'un Conveni, essent prioritaria la primera a fi de garantir la ubicació de la 
planta, si fos necessari. 

De conformitat amb la nova redacció de /'artic/e 78 del Reglament del domini públic /Jidratr/ic, aprovada pe/ 
Re/al decret 129012012, de 7 de setembre, J'Ajuntamenl ilaura de comunicar a /'Agencia Catalana de 
I'Aigua, préviament a la seva aprovació, el projecte d'urbanització. En aquest tramil /'Agencia Catalana de 
I'Aigua determinara, en base a /'es/al de saturació del sistema, les previsions del PSARU i la valoració 
d'altres altemafives, si finalment és possible o no la connexió al sistema pcíblic ele sanejament. 
En el cas que sigui factible fa connexió, la nova promoció /Jaura d'assumir els costos económics de fa seva 
part proporcional d'inversió per a toles les infraestructuras del sistema de sanejament: coNectors en alta, 
estacions de bombament, tancs ele retenció, fases de tractament efe la depuradora i l'emissari terrestre ifo 
submarl. L'apartat 6.4 ele la Memoria del PSARU 2005, dintre del subapartat "Sanejament del creixement 
urbá", preveu la subscripci6 d'acords vo/untaris entre I'Admínistració amb competencias urbanfstiques, 
/'Agencia Catalana ele I'Aigua i e/s propietaris por tal de formalilzar el compromls de coUaboració en materia 
de sanejament ele creixemenls urbanfstics, amb la finalilat d'executar el sanejamenl amb les adequades 
condícions par a que pugui ser recepcionat per I'Ajuntament. Aquest compromfs es formalítzara mitjanr;ant 
la subscripció del corresponent i s'adquirira amb les segaenls al/ematives: 

• Possibilitat de pagament de la repercussió ele costos. 
• PossiiJilital de presenfació d'un aval bancari. 
• Possibilitat de compromfs ferm de I'Ajuntament de no recepcíonar les obres d'urban/fzacíó i deixar 

sansa efecles les /licencies de 1• ocupació en cas de finalítzació d'ofJres sense /lavar abona! e/s 
costos proporcionals, assumint subrogar-se en la posició del promotor el propi Ajcmtament, si aquest 
incompleix. 

En el cas que no sigui viable la connexió al sistema pcíblic de sanejament de I'EDAR, el promotor /Jaura 
d'execular la reserva de sól i partida pressuposlária previstas en el planejament per garantir la depuració de 
les aigOes residua/s del sector. El projecle d'urbanització !Iaura d'incloure el cost total de la solució global 
del sanejament (també I'EDAR) a fi que, d'acord amb l'article 120.1.a) del Decret /egis/aliu 112010, pe/ qua/ 
s'aprova el Text refós ele la Lleí d'urbanisme, passi a formar part de les despases a assumir pels propietaris 
í s'incloguin a la reparcef./ació com a carrega real. 

6. Els documents de p/anejamenl deriva! que es redactin pe/ desenvolupamenf cJ'aquest ambíl, esteran 
adaptats a les prescn'pcions anteriors i es remetran pe'r a J'infom1e de I'Agimcia Catalana ele /'Aigua. 

DOCUMENTACIÓ TECNICA 

La nova documentació lliurada, informe deis serveis técnics municipals, és en resposta a 
!'informe fet per aquest agencia el día 30 de novembre de 2015 sobre la modificació puntual 
núm. 4 del POUM en l'ambit del PAU-1. 
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2)Si tal com especifica !'informe presenta! la modificació puntual no genera 
increment d'habitatges respecte el POUM, no caldra la signatura del conveni. 
Tanmateix s'haura de garantir el correcte tractament de les aigües residuals 
generadas en aquest ambit (sigui per mitja de I'EDAR o amb sistemes autónoms 
ubicats dins el mateix ambit) i el seu correcte abocament a medí amb les 
preceptives autoritzacions. 

CONCLUSIÓ 

Una vegada avaluats í valorats els díferents punts de !'informe deis serveis tecnics 
municipals de resposta a !'informe emés per I'Agéncia Catalana de I'Aigua el dia 30 de 
novembre de 2015 sobre la Modíficació Puntual núm. 4 del POUM en relació al PAU-1, 
aprovada inicialment el 13 de mar<; de 2015; s'informa favorablement aquest informe, amb 
les següents condicions particulars: 

1- S'haura de garantir el correcte tractament de les aigües residuals generadas en 
aquest ambit (mitjan<;ant I'EDAR o sistemes autónoms de depuració ubicats dins el 
mateix ambit) i el seu correcte abocarnent a medi amb les preceptivas autoritzacions. 

Vis! i plau 
El Director 
Per delegació (Resolució TES/2782/2012, de 21 de novembre. DOGC 6276 de 18.12.12) el 
Cap de la Demarcació Territorial 
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU 1 DE MOLLÓ 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS PER OBRES D’URBANITZACIÓ 
 
Les condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, 
en cas d'incloure’s l'esmentat document. 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran d'acomplir els materials emprats a la construcció, així 
com les tècniques de la seva col∙locació a l'obra i les que hauran de regir l'execució de qualsevol tipus d'instal∙lacions i d'obres necessàries i dependents. 
Per a qualsevol tipus d'especificació, no  inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el que  indiqui  la normativa vigent. Aquest Plec està constituït pels 
següents capítols : 
 
1. GENERALITATS 
2. UNITATS D'OBRA CIVIL 
 
 
1. GENERALITATS 
 
1.1. Documents del Projecte. 
El present Projecte consta dels següents documents: Document núm. 1: Memòria i Annexos; Document no. 2:; Plec de condicions Facultatives; Document 
núm. 3: Pressupost ; i Document núm. 4: Plànols. El contingut d'aquests documents s'ha detallat a la Memòria. 
S'entén per documents Contractuals, aquells que  resten  incorporats al Contracte  i que són d'obligat compliment,  llevat de modificacions degudament 
autoritzades. Aquests documents, en cas de  licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions  (amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques 
Generals i Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre de Preus núm. 1 i Pressupost total. 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la Memòria amb tots els seus Annexos, els amidaments, els 
Pressupostos parcials i el Quadre de Preus núm. 2. 
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  se  subministren.  Aquestes  dades  han  de  considerar‐se,  tant  sols,  com  a  complement  d'informació  que  el  Contractista  ha 
d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
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 de Contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, 
maquinària  i materials,  fixació de  lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de  transport, característiques dels materials de  l'explanació,  justificació de 
preus, etc.) llevat que aquestes dades apareguin en algun document Contractual. 
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, preval el que 
s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el capítol I del 
present Plec. 
Allò que s'hagi 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 quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 
 
1.2. Obligacions del Contractista 
El Contractista designarà al 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.  
En  relació a "L'oficina d'obra"  i "Llibre d'obres", hom es  regirà pel que disposen  les clàusules 7, 8  i 9 de  l'esmentat "plec de Clàusules Administratives 
Generals".  El  Contractista  està  obligat  a  dedicar  a  les  obres  el  personal  tècnic  que  es  va  comprometre  en  la  licitació.  El  personal  del  Contractista 
col∙laborarà amb el Director i la Direcció, pel normal compliment de les seves funcions. 
 
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". 
Així mateix,  acomplirà  amb  els  requisits  vigents per  a magatzematge  i utilització d'explosius,  carburants,  prevenció d'incendis,  etc.  i  s'ajustarà  a  allò 
assenyalat  en  el  codi  de  circulació,  Reglament  de  la  Policia  i  conservació  de  carreteres,  “Reglamento  Electrotécnico  de  baja  Tensión”  i  a  totes  les 
disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que, directament o indirectament, siguin necessaris per a l'acompliment del Contracte. 
 
1.4. Indemnitzacions per compte del Contractista. 
Hom  es  regirà  pel que disposa  l'article  134  del Reglament General de Contractació  de  l'Estat  i  la  clàusula  12  del  "Plec  de  Clàusules Administratives 
Generals". 
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin 
perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, 
per l'acció de combustibles, 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  al  seu  acabament,  les  servituds  afectades,  conforme estableix  la  clàusula 20 de 
l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 
 
1.5. Despeses a càrrec del Contractista. 
A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el 
capítol II d'aquest Plec o en el 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, etc. 
‐ despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
‐ despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
‐ despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal∙lacions per subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així 
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com els drets, taxes o impostos de presa, 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 Expropiacions i Serveis afectats. 
‐ Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris Contractats. 
 
 
1.6. Replanteig de les obres 
EI 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. Haurà de materialitzar,  també,  sobre el  terreny,  tots els punts de detall que  la Direcció consideri necessari per a  l'acabament exacte de  les 
diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del Contractista. 
 
1.7. Materials 
A més  del  que  es  disposa  a  les  clàusules  15,  34,  35,  36  i  37  del  "Plec  de  Clàusules  Administratives  Generals",  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 de l'autorització expressa del Director de l'obra. 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". 
Si  per  no  complir  les  prescripcions  del  present  Plec,  es  rebutgen  els materials  que  figuren  com  a  utilitzables  sols  en  els  documents  informatius,  el 
Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
El Contractista obtindrà a càrrec seu  l'autorització per a  la utilització de préstecs,  i es  farà càrrec, a més, al seu compte de totes  les despeses, cànons, 
indemnitzacions, etc., que es presentin. 
El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, 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. 
En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat aprovada pel Director. 
 
1.8. Desviaments Provisionals 
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos provisionals pels desviaments que imposin les obres en 
relació amb el tràfic general i amb els accessos dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. Els 
materials  i  les unitats d'obra que comporten  les esmentades obres provisionals, compliran  totes  les prescripcions del present Plec com si  fossin obres 
definitives. 
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin 
en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorats als preus del Contracte. Si aquests desviaments no  fossin estrictament necessaris per a  l'execució 
normal de  les obres,  a  judici de  la Direcció,  sent, per  tant,  conveniència del Contractista per  a  facilitar o  accelerar  l'execució de  les 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  pel 
transport de materials a 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 accessos en bones condicions de circulació. 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del Contractista. 
 
1.9. Abocadors 
Llevat de 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. 
Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari que s'inclou als Annexos de la Memòria, ni l'omissió, 
en l'esmentada justificació, de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a al∙legar modificació del preu unitari que apareix al quadre 
de preus o al∙legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que en els documents Contractuals 
es fixi que la unitat inclou aquest transport. 
Si en els amidaments  i documents  informatius del Projecte  se  suposa que el material obtingut de  l'excavació, de  l'aplanament,  fonaments o  rases ha 
d'utilitzar‐se per terraplè, replens, etc., i la Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el Contractista haurà 
de  transportar  l'esmentat material a abocadors,  sense dret a cap abonament complementari en  la corresponent excavació, ni  increment del preu del 
Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 
El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel∙les, amb la condició que els productes abocats siguin estesos i compactats 
correctament. Les despeses de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar‐se incloses en els preus 
unitaris. 
 
1.10. Explosius 
L'adquisició,  transport, magatzematge,  conservació, manipulació  i utilització de metxes, detonadors  i explosius es  regirà per  les disposicions vigents a 
l'efecte, completades amb les instruccions que figurin en el Projecte o dicti la Direcció d'Obra. 
Anirà a  càrrec del Contractista  l'obtenció de permisos  i  llicències per a  la utilització d'aquests mitjans, així  com el pagament de  les despeses que els 
esmentats permisos comportin. 
El Contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d'explosius i execució de voladures. 
La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes que consideri perillosos, encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no 
eximeix al Contractista de la responsabilitat dels danys causats. 
El Contractista subministrarà  i col∙locarà els senyals necessaris per tal d'advertir al públic del seu treball amb explosius. El seu emplaçament  i estat de 
conservació garantiran en qualsevol moment la seva perfecta visibilitat. 
En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que derivin de la utilització d'explosius. 
 
1.11. Servituds i Serveis Afectats 
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En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". A aquest efecte, també es 
consideraran servituds relacionades en el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen definides en els Plànols del Projecte. 
Els objectes afectats  seran  traslladats o  retirats per  les Companyies  i Organismes corresponents. Malgrat  tot,  tindrà  l'obligació de  realitzar els  treballs 
necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient per a la 
millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui 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 es regirà pel que s'estableix en la 
clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
1.12. Preus Unitaris 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus Núm. 1, serà el que s'aplicarà als amidaments per a obtenir l'import d'Execució Material de cada 
unitat d'obra. 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de 
Preus Núm. 1 inclouen sempre, llevat de prescripció expressa en contra d'un document contractual i encara que no figuri a la descomposició de preus, els 
següents  conceptes:  Subministrament  (inclòs  drets  de  patent,  cànon  d'extracció,  etc.),  transport,  amassament, manipulació  i  utilització  de  tots  els 
materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal∙lacions, etc.; les 
despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per tal d'acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes. El Contractista no 
podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre Núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que 
figura en el Quadre de Preus núm. 2. 
Si fins  i tot, en  la  justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a  la Memòria, s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real 
d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència o distàncies 
de  transport,  número  i  tipus  d'operacions  necessàries  per  a  completar  la  unitat  d'obra,  dosificació,  quantitat  de materials,  proporció  de  diferents 
components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats costos no podran argüir‐se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja 
que els caps s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continuats en un document fonamentalment informatiu. 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a 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 a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 
 
1.13. Partides Alçades 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, als Quadres de Preus o als Pressupostos Parcials o Generals, 
es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò que s'estipula a la clàusula 52 del "Plec de Clàusules Administratives Generals',; es justificaran 
a partir (el Quadre de Preus núm. 1 i, en llur defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 
En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments 
per Administració, la que s'abonarà 
únicament l'import de les factures. 
 
1.14. Termini de Garantia 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat que en el Capítol II del present Plec o en el Contracte es 
modifiqui expressament aquest termini. 
Aquest  termini  s'estendrà  a  totes  les  obres  executades  sota  el mateix  Contracte  (obra  principal,  balisament,  senyalització  i  barreres,  plantacions, 
instal∙lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.) 
En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l'article 171 del Reglament General de Contractació de l'Estat. 
 
1.15. Conservació de les Obres 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les 
obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte. 
A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
El present Article serà d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fins a la recepció definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte 
seran a compte del Contractista. 
Seran a càrrec del Contractista  la  reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de  robatori. El Contractista haurà de  tenir en 
compte, en el càlcul de  les seves proposicions econòmiques,  les despeses corresponents a  les reposicions esmentades o a  les assegurances que siguin 
convenients a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 
 
1.16. Disposicions aplicables 
A més de  les disposicions esmentades explícitament  als articles del present Plec,  seran d'aplicació  totes  les disposicions  vigents en el moment de  la 
realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions Descrites en l'Annex de Normativa 
Vigent. 
També es complirà  la  legislació que  substitueixi, modifiqui o complementi  les disposicions esmentades  i  la nova  legislació aplicable que es promulgui, 
sempre que estigui vigent amb anterioritat a  la data del Contracte. En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en 
compte, en tot moment, les condicions mes restrictives. 
 
1.17. Existència de Tràfic durant l'execució de les Obres d'Urbanització i Edificació. 
L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del 
Contractista. 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 consideraran incloses en els preus del Contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el 
cas que això anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el 
possible cost addicional es considerarà com en l'apartat anterior. 
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1.18. Interferències amb altres Contractistes. 
El Contractista programarà els  treballs de manera que, durant el període d'execució de  les obres,  sigui possible executar  treballs de  jardineria, Obres 
Complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques,  telefòniques o altres  treballs. En aquest cas, el Contractista complirà  les ordres de  la 
Direcció de  les obres, a  fi de delimitar  les  zones amb determinades unitats d'obra  totalment acabades, per  tal d'endegar els  treballs complementaris 
esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran 
incloses en els preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte de reclamació. 
 
1.19. Existència de servituds i serveis existents. 
Quan  sigui  necessari  executar  determinades  unitats  d'obra,  en  presència  de  servituds de qualsevol  tipus,  o  de  serveis  existents,  que  sigui  necessari 
respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els 
medis adequats per a l'execució dels treballs, de manera que eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 
El Contractista  sol∙licitarà a  les diferents entitats  subministradores o propietaris de Serveis, plànols de definició de  la posició dels esmentats  serveis  i 
localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats 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. 
 
1.20. Desviament de Serveis. 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que disposi, o mitjançant la visita als 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‐los malbé  i 
assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 
Si el Director de  les obres es mostra conforme,  sol∙licitarà de  l'Empresa  i organismes corresponents,  la modificació d'aquestes  instal∙lacions. Aquestes 
operacions es pagaran mitjançant factura. En cas d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de 
la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament l'import de les factures.  
Malgrat tot. si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col∙laboració del Contractista. aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 
 
1.21. Mesures d'Ordre i Seguretat. 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs. 
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 tenir el 
seu personal, o causats  a alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el Constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la 
Llei sobre accidents de treball, de 30 de gener de 1.900, i disposicions posteriors. Serà obligació del Constructor la Contractació de l'Assegurança contra el 
risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers i tenir‐los donats d'alta a la Seguretat Social. 
 
1.22. Abonament d'Unitats d'obra. 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar‐los, d'acord amb el Quadre de Preus núm. 1, s'entendrà que es refereixen a 
unitats d'obra  totalment acabades. En el càlcul de  la proposició econòmica  s'haurà de  tenir en compte que qualsevol material o  treball necessari pel 
correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà 
inclòs en els preus unitaris del Contracte, no podent ser objecte de sobrepreu. La ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte 
no podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar‐se expressament inclòs en els preus del Contracte. Els materials i operacions 
esmentats són els considerats com a necessaris a la normativa d'obligat compliment. 
 
1.23. Control d'Unitats d'obra. 
La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les unitats d'obra, escollint el que sigui més adient per a 
les condicions de l'obra. L'import correrà a càrrec de la Propietat. 
El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol∙licitud de la Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el 
següent esquema de funcionament; 
1) A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que s'abonaran, sempre, a partir dels preus unitaris acceptats. 
2) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres i a l'Empresa Constructora. En cas de resultats negatius, s’anticiparà 
la comunicació telefònicament, a fi de prendre les mesures necessàries amb urgència. 
 
1.24. Clàusula addicional xarxa d'abastament d'aigües. 
El Contractista haurà de tenir en compte en la seva oferta econòmica que les obres relatives al subministrament i al muntatge de tots els materials que 
conformen les xarxes d'abastament d'aigües, hauran d'ésser subcontractades a la corresponent Companyia d'Aigües concessionària del Servei Municipal. 
Per  tant  es  convenient  que  per  a  la  redacció  de  l'estudi  econòmic  el  Contractista,  independentment  de  les  previsions  del  projecte,  recapti  l'oferta 
econòmica actualitzada de les corresponents Companyies d'Aigües ja que aquesta serà la que prevaldrà en l'execució de les xarxes d'abastament. 
 
2. UNITATS D'OBRA CIVIL 
 
2.1. Materials Bàsics 
Tots els materials bàsics que  s'empraran durant  l'execució de  les obres,  seran de primera qualitat  i acompliran  les especificacions que  s'exigeixen als 
materials del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (Juliol 1976) i  Instruccions, Normes i Reglaments de 
la legislació vigent. 
 
2.2. Esbrossada i neteja dels terrenys 
Definició 
Es defineix com aclariment  i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de  les zones designades, tots els arbres, soques, plantes, 
malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 
La seva execució inclou les operacions següents: 
‐ Excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 
‐ Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, inclouen els corresponents documents del Projecte. 
Execució de les obres: 
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Les  operacions  d'excavació  s'efectuaran  amb  les  precaucions  necessàries  per  aconseguir  unes  condicions de  seguretat  suficients  i  evitar  danys  a  les 
estructures existents, d'acord amb el que,  sobre això, ordeni  l'encarregat Facultatiu de  les obres, el qual designarà  i marcarà els elements que calgui 
conservar intactes. 
Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres que calgui conservar es procurarà que, els que s'han d'aterrar, caiguin cap el centre de  la zona 
objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a d'altres arbres, en el tràfic per carretera o ferrocarril, o a estructures properes, els arbres s'aniran 
trossejant per  llur brancada  i tronc progressivament. Si per tal de protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un  lloc, es precisa 
aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni l'encarregat Facultatiu de les obres. 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm.) de diàmetre, seran eliminades fins a una profunditat no inferior a cinquanta 
centímetres (50 cm.) per sota de l'esplanada. 
Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm.), a fi 
que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè ni a menys de quinze centímetres (15 cm.) de profunditat sota la superfície natural del terreny. També 
s'eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta centímetres (50 cm.) per sota de l'esplanada. 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en trossos adequats i, finalment, s'emmagatzemaran 
acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que han de ser cremats o llençats. La longitud dels trossos de fusta serà superior a tres metres (3 m.) si 
ho permet el tronc. Ara bé, abans de procedir a tallar arbres, el Contractista haurà d'obtenir els consegüents permisos i autoritzacions, si s'escau, sent al 
seu càrrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni el concepte esmentat. 
Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. 
Cap fita‐marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevulla classe, serà feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat 
hagi referenciat, d'alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. 
La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada es farà com es diu a continuació: 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que, sobre això, ordeni el Facultatiu encarregat de les 
obres. Els materials no combustibles seran retirats pel Contractista de la manera i als llocs que assenyali el Facultatiu encarregat de les obres. 
Amidament i abonament: 
S'acomplirà, en tot moment, el que es prescriu al P.G.4. 
L’amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2.) realment esbrossats, i exempts de material. 
El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l'apartat precedent. 
Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran 
a les zones que indiqui la Direcció de les obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s'abonaran al preu de 
l’excavació, en qualsevol  tipus de  terreny. El  transport a  l'abocador, o a  l'amassament  intermedi esmentat, es considerarà  inclòs als preus unitaris del 
Contracte. 
 
2.3. Excavacions en qualsevol tipus de terreny 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els Plànols de detall, i les 
ordres de la Direcció de les obres. 
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur refí i l'execució de cunetes provisionals o 
definitives. La rectificació del talussos, ja esmentada, s'abonarà al preu d'excavació del Quadre de Preus núm. 1. 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada 
per a endegar la col∙locació de la sub‐base granular, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat 
portant necessàries, el Director de  les obres podrà ordenar una excavació addicional en sub‐rasant, que serà mesurada  i abonada mitjançant el mateix 
preu definitiu per a totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de talussos en roca 
s'abonarà al preu únic definitiu d'excavació. 
Si durant les excavacions apareixen fonts o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs d'acord amb les indicacions existents a la 
normativa vigent, i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. 
Als preus de  les excavacions està  inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a criteri del Director de  les obres els materials no són adequats per a  la 
formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no sent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport. El Director de les obres 
podrà autoritzar l'abocat de materials a determinades zones baixes de les parcel∙les assumint el Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i 
compactació, sense reclamar compensació econòmica de cap tipus. 
El replè de parcel∙les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurant per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs. 
No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquest Projecte. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment 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. 
S'entén per volum de  terraplè, o  replè, el que correspon a aquestes obres, després d'executades  i consolidades, segons el que es preveu en aquestes 
condicions. 
Advertència sobre els preus de les excavacions: 
A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma de l'execució de les excavacions, haurà de tenir‐se en compte el següent: 
El Contractista, en executar les excavacions, s'atindrà sempre als plànols i instruccions del Facultatiu. En cas que l'excavació a executar no fos suficientment 
definida, sol∙licitarà l'aclariment necessària abans de procedir a la seva execució. Per tant, no seran d'abonament els despreniments ni els augments de 
seccions no previstos al Projecte o fixats pel Director Facultatiu. 
Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor volum d'excavació que el que hauria de resultar de tots el plànols, 
o de les prescripcions fixades, sols es considerarà d'abonament el volum realment executat. 
En tots el casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclòs resultants dels despreniments, s'hauran d’emplenar amb el mateix tipus de 
material, sense que el Contractista rebi, per això, cap quantitat addicional. 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atendrà al que decideixi ei Director Facultatiu, sense ajustar‐se al 
que, a efectes de valoració del Pressupost, figuri als Pressupostos Parcials del Projecte. 
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S'entén  que  els  preus  de  les  excavacions  comprenen,  a més  de  les  operacions  i  despeses  ja  indicades,  tots  el  auxiliars  i  complementaris,  com  són: 
instal∙lacions,  subministrament  i  consum d'energia per  a  enllumenat  i  força,  subministrament d'aigües,  ventilació, utilització de qualsevulla  classe de 
maquinària amb totes llurs despeses i amortitzacions, etc. així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
 
2.4. Terraplens 
Consisteixen en  l'estesa  i compactació de materials  terrencs procedent d'excavacions o préstecs. Els materials per a  formar  terraplens acompliran  les 
especificacions de la Normativa vigent. L'equip necessari per a efectuar la seva compactació es determinarà per l'encarregat Facultatiu, en funció de les 
característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra. 
El  Contractista  podrà  utilitzar  un  equip  diferent,  però  això  necessitarà  l'autorització  del  Facultatiu Director,  que  sols  la  concedirà  quan,  amb  l'equip 
proposat pel Contractista, obtingui la compactació requerida, al menys, al mateix grau que amb l'equip proposat pel Facultatiu encarregat. 
El  ciment  del  replè  es  prepararà  de  forma  adequada,  per  tal  de  suprimir  discontinuitats  a  les  superfícies,  efectuant  els  treballs  necessaris  de  refí  i 
compactació. 
A continuació s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui, en tot el seu 
gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes, i si no ho fossin s'aconseguirà aquesta uniformitat 
barrejant‐los convenientment amb els mitjans adequats per a això. 
No s'entendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva 
estesa per l'encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 
Amidament i abonament: 
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu perfil definitiu, mesurant per diferència entre perfils presos abans i 
després dels treballs. 
El material a utilitzar serà en algun cas, provinent de l'excavació a la traça; en aquest cas el preu del replè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, 
compactació i anivellació. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent  inclou  l'excavació, carrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació  i 
cànon de préstec corresponent. 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs s'obtinguin d'excavació de parcel∙les del polígon. El Director de les Obres 
podrà autoritzar l'excavació a determinades parcel∙les, a fi d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada excavació de préstecs a les parcel∙les, en cap cas 
podrà rebaixar el terreny de les parcel∙les per sota de les cotes de les voreres més pròximes. 
Els terraplens considerats com a replens localitzats o pedraplens, s'executaran d'acord amb la normativa vigent al respecte, però es mesuraran i abonaran 
com les unitats de terraplè. 
Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon: 
Quan  sigui necessari obtenir els materials per a  formar  terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del  terraplè  inclourà el  cànon d'extracció, 
excavació, càrrega, transport a qualsevulla distància, estesa, humectació, compactació, anivellació i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment 
acabada la unitat de terraplè. 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà 
de sotmetre a l'aprovació del Director de les obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 
 
2.5. Demolicions i reposicions 
Definició: 
Es  defineix  com  a  demolició,  l'operació  d'enderrocament  de  tots  els  elements  que  obstaculitzin  la  construcció  d'una  obra  o  que  sigui  necessari  fer 
desaparèixer, per a donar per finalitzada l'execució de l'obra. 
La seva execució inclou les operacions següents: 
‐ Enderrocament o excavació de materials. 
‐ Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o amassament definitiu. 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels documents del Projecte. 
Execució de les obres: 
L'execució de  les obres  comprèn  l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions  s'efectuaran amb  les precaucions necessàries per a 
l'obtenció d'unes condicions de seguretat   suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el Facultatiu encarregat de les 
obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amassament i la forma de transport d'aquells. 
Amidament i abonament: 
Es mesuraran  i abonaran als preus del Quadre de Preus Núm. 1. El preu corresponent  inclou  la càrrega sobre camions  i el transport a  l'abocador o  lloc 
d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva execució. 
Sols seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els trencaments de canonades, de qualsevulla mena i format. 
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible utilització o d'algun valor, al lloc que els hi assigni 
el Director Facultatiu de l'Obra. 
Reposicions: 
S'entén per reposició, la reconstrucció d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari enderrocar per a l'execució de les obres; s'han de realitzar de tal forma 
que les esmentades fàbriques han de quedar en les mateixes condicions que abans de començar les obres. 
Les característiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix grau de qualitat i textura. 
La demolició s'abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus Núm. 1. les reposicions s'abonaran als preus del Quadre de Preus no. 1, com si es 
tractés d'obres de nova construcció. 
 
2.6. Sub‐base Granulars 
Condicions generals: 
Els materials a utilitzar a les sub‐bases granulars seran àrids naturals o procedents del picament i trituració de pedra de pedrera o grava natural, sorres, 
escòries, sòls seleccionats o materials locals exempts d'argila, marga o altres matèries estranyes. 
En tot moment s'acompliran les especificacions de la Normativa vigent. Abans de col∙locar la sub‐base granular es comprovarà, amb especial atenció, la 
qualitat dels treballs de refí i compactació de l'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris. 
Els percentatges d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes, i es comprovaran els pendents transversals de la plataforma. 
Amidament i abonament: 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3.) realment executats i compactats, mesurats sobre els plànols del Projecte. 
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El  preu  inclourà  la  preparació  de  la  superfície  d'assentament,  el  cànon  d'extracció,  càrrega,  transport  a  qualsevulla  distància  i  la  resta  d'operacions 
necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 
 
2.7. Base Granular 
S'acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent. Abans de col∙locar la capa de base granular es comprovarà, amb especial atenció, 
la qualitat dels treballs de refí i compactació de la capa de sub‐base, i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la 
superfície de sub‐base seran els correctes, i es comprovaran els pendents transversals. 
En el cas d'emprar base d'origen granític es comprovarà el grau de friabilitat de l'àrid, mitjançant assaig CBR o similar; en tot moment l'índex CBR serà > 80. 
Amidament i abonament : 
Es mesurarà i abonarà per metre cúbic realment executat i compactat, mesurat sobre els plànols del Projecte. 
El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la 
unitat. 
 
2.8. Paviments 
Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de 
refí i compactació de l'esmentada capa de base i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de base seran 
els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 
 
2.8.1. Asfàltics 
Les mescles asfàltiques en  calent  seran aprovades per a  llur ús per  l'encarregat Facultatiu,  i  llur qualitat,  característiques  i condicions  s'ajustaran a  la 
Instrucció pel control de fabricació i posta en obra de mescles bituminoses, així com a les Instruccions Vigents, sobre ferms flexibles. Acompliran, en tot 
moment, les especificacions de la Normativa vigent. 
Es mesuraran i abonaran per Tones (T) calculades a partir dels metres quadrats (m2.) de paviment executat, i amb el gruix definit als plànols del Projecte i 
la densitat real obtinguda als assaigs. 
Els preus inclouran l'execució dels regs d'imprimació i adherència, i de tota l'obra de pavimentació, inclòs el transport, fabricació, estesa, compactació i els 
materials (àrids, lligants, filler i possibles additius). 
 
2.8.2. Altres paviment 
Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, l'equip necessari per a l'execució de les obres, la forma d'executar‐les, 
així com  l’amidament  i abonament de  les unitats referides al tipus de paviment, tals com tractaments superficials, macadams o paviments de formigó, 
s'estarà, en tot moment, a allò que disposa la Normativa vigent, llevat dels lligants, que es consideren sempre inclosos a la unitat d'obra definida. 
 
2.9. Excavació i Replè de rases i pous 
La unitat d'excavació de rases i pous compren totes les operacions necessàries per a obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, abastament 
d'aigua, la resta de les xarxes de serveis, definides al present Projecte, i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions dels plànols del Projecte i Normativa vigent, 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. 
L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
Si durant l'execució de les excavacions apareixen fonts o filtracions motivades per qualsevulla causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a 
esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d'excavació. 
El preu de les excavacions comprèn també els contraforts que siguin necessàries i el transport de les terres a l'abocador, a qualsevulla distància. La Direcció 
de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobreexcavats no 
seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m3.) excavats d'acord amb l’amidament teòric dels plànols del Projecte. 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; 
la neteja  i esbrossada de tota  la vegetació;  la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües;  la construcció dels apuntalaments i els 
calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de les àrees 
afectades. 
A l'excavació de rases i pous serà d'aplicació l'advertència sobre els preus de les excavacions esmentada a l'article 2.3. del present Plec. 
Quant  durant  els  treballs  d'excavació  apareguin  serveis  existents,  amb  independència  del  fet  que  s'hagin  contemplat  o  no  al  Projecte,  els  treballs 
s'executaran inclòs amb mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes instal∙lacions, completant‐se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions 
de les conduccions d'aigua, gas, clavegueram, instal∙lacions elèctriques, telefòniques, etc. o amb qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que 
el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 2.4). El Contractista emprarà els mitjans de compactació 
lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
Si els materials procedents de  les excavacions de  rases no són adequats per a  llur  replè, s'obtindran els materials necessaris dels préstecs  interiors al 
polígon, no sent d'abonament els treballs d'excavació  i transport dels esmentats materials de préstecs,  i trobant‐se  inclosos al preu unitari de replè de 
rases definit al Quadre de Preus núm. 1. 
En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar s'abonarà segons preu d'excavació de préstecs exteriors al polígon, 
definit al Quadre de Preus núm. 1. 
 
2.10. Vorades prefabricades de formigó 
Definició: 
Es un element resistent prefabricat que, col∙locat sobre una base 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 vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades per la Direcció d'obra. 
Normes de qualitat: 
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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 mil∙límetres (2.5 mm.) 
‐ Resistència a flexo‐compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 80 Kg/cm2.). 
Recepció: 
Es rebutjaran a l'amassament vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
No seran de recepció  les vorades,  la secció transversal de  les quals no s'adapti a  les dimensions assenyalades a  les característiques generals, amb unes 
toleràncies de més‐menys un centímetre (+/‐1 cm.) 
Amidament i abonament: 
S'abonaran per metre  lineal  (ml.), col∙locat  i  totalment acabat, exclòs el  formigó de base necessari. Aquest  formigó s'abonarà al preu corresponent al 
Quadre de Preus núm. 1. 
 
2.11. Rigoles 
2.11.1. Rigoles de llosetes blanques de morter comprimit per a rigoles. 
Definició: 
Es una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment 
i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
Procedència: 
Aquesta rigola prové de fàbrica especialitzada. 
Característiques generals: 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm.) de costat i vuit centímetres (8 cm) de gruix. La cara 
superior de desgast serà de dotze mil∙límetres (12 mm.) i amb superfície llisa. 
Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 
 
Normes de qualitat: 
Desgast per fregament: 
‐ Recorregut: dos‐centes cinquanta metres (250 m.). 
‐ Pressió: sis‐cents grams per centímetre quadrat (O,6 Kg/cm2). 
‐ Abrasiu: sorra silícica un gram per centímetre quadrat (1 gr/cm2.), (per via humida). 
‐ Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a un amb cinc mil∙límetres (1.5 mm.) 
Recepció: 
No seran de recepció  les  llosetes si  llurs dimensions especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil∙límetres (2 mm.), en més o en 
menys. 
De  cada amàs  s'assajaran  tantes  llosetes  com  indiqui el Director Facultatiu de  l'Obra.  Si el  terme mig dels  resultats no abasta els  límits previstos, es 
rebutjarà l'amassament. 
Amidament i abonament: 
S'abonarà per metre  lineal  (ml.) col∙locat  i  totalment acabat, exclòs el  formigó de base necessari. Aquest  formigó  s'abonarà al preu corresponent del 
Quadre de Preus n. 1. 
 
2.11.2. Vorades tipus rigola per a aparcaments 
Les  vorades  tipus  rigola  per  a  aparcaments  seran  prefabricades,  de  formigó,  i  acompliran  les  especificacions  de  l'article  2.11.  relatives  a  execució, 
amidament i abonament. 
 
2.12. Formigons 
Es consideren els següents tipus de formigons: 

‐Formigó HM‐20 de 20 N/mm2 de resistència característica a vint‐i‐vuit (28) dies. 
‐Formigó HA‐25 de 25 N/mm2 de resistència característica a vint‐i‐vuit (28) dies. 

Tots els formigons acompliran l'EHE‐98, considerant com a definició de resistència característica la d'aquesta Instrucció. 
Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants. 
Es fabricarà sempre amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1') i inferior al minut i mig (1'30"), i de tal forma que la consistència del 
formigó sigui totalment uniforme en cada barreja. 
A mes de les Prescripcions de l'EHE‐98 es tindran en compte les següents: 
La instal∙lació de transport i posta a l'obra es fars de tal forma que el formigó no perdi compacitat ni homogeneïtat. 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta centímetres (1,50 m), ni distribuir‐ho amb pala a gran distància. 
Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes pel transport o per la posta a l'obra del formigó sense l'autorització del Facultatiu encarregat. 
No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevulla de les característiques del formigó. Per al formigonat, en temps fred o 
calorós, se seguiran les prescripcions de l'EHE‐98. 
Mai no es col∙locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 
El pervibrador s'introduirà verticalment a  la massa del formigó fresc  i es retirarà també verticalment, sense que es mogui horitzontalment mentre que 
estigui submergit al formigó. 
Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de bosses de pedres i de coqueres. 
En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EHE‐98. 
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera que acompleixin les prescripcions de l'EHE‐98, i procurant que llur 
nombre sigui el menor possible. 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de gerga humits per a protegir‐la dels agents 
atmosfèrics. 
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Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a aconseguir una bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. 
Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. Com a mínim, durant els (7) primers dies, es mantindran les 
superfícies vistes constantment humides, mitjançant el reg, la inundació, o cobrint‐les amb sorra o arpillera, les quals hauran de mantenir‐se constantment 
humides. 
La  temperatura de  l'aigua utilitzada al  reg no  serà  inferior en més de  vint graus  (20ºC) a  la del  formigó, per a evitar  la producció de badadures per 
refredament brusc. 
També  es  podran  utilitzar  procediments  de  curat  especial  a  base  de  pel∙lícules  superficials  impermeables,  prèvia  autorització  per  escrit  del Director 
Facultatiu. 
Els paraments han de quedar  llisos,  amb  formes perfectes  i bon  aspecte,  sense defectes o  rugositats  i  sense que  sigui necessari aplicar,  en  aquests 
paraments, lliscats, que no podran ser, en cap cas, executats sense l'autorització prèvia del Director Facultatiu. 
Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a compte del Contractista. 
La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent: 
‐ Paraments vistos = sis mil∙límetres (0.006 m.) 
‐ Paraments ocults = vint‐i‐cinc mil∙límetres (0.025 m) 
En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades als set (7) o vint‐i‐vuit (28) dies. S'efectuaran, com a mínim, 
una sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta metres cúbics (50 m3.) de formigó utilitzat a voltes i soleres. 
A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes cadascuna, per a trencar cada sèrie als set (7) o vint‐i‐vuit (28) dies, 
prenent com a càrrega de trencament, a cada sèrie, la mitja dels resultats, descartant els dos (2) extrems. 
Les provetes es pastaran de forma similar a la del formigó de l'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 l'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent (20%), s'extrauran provetes de l'obra i si la resistència 
d'aquestes  també  fos menor que  l'especificada,  l'obra serà enderrocada. En canvi, si  la  resistència de  les provetes extretes  fos més gran que  la de  les 
d'assaig, podrà acceptar‐se l'obra en cas que es pugui efectuar, sense perill, un assaig en carrega amb una 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. 
Si  no  fos  possible  extreure  provetes  de  l'obra,  i  les  d'assaig  no  donen  el  vuitanta  per  cent  (80%)  de  les  resistències  especificades,  l'obra  haurà 
d'enderrocar‐se. 
En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estès compresa entre el vuitanta i el cent per cent (80 i 100 %) de l'especificada, 
el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves, l'obra, després dels assaigs de càrrega corresponents. 
Els rotlles i encofrats seran de fusta, (acomplint les condicions exigides a l'apartat corresponent) metàl∙lics o d'altre material adient, a criteri del Director 
Facultatiu. 
Tant  les unions com  les peces que constitueixen els encofrats, cintres  i calçat hauran de posseir  la resistència  i  la rigidesa necessària per a que, amb  la 
marxa prevista del formigó, no es produeixen moviments locals de més de cinc mil∙límetres (0,005 m.) 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per a aconseguir que els paraments de formigó no presentin defectes, 
bombaments, ressalts o rebaves de més de cinc mil∙límetres (0.005 m.) 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se’ls hi pugui aplicar, per a facilitar l'encofrat, no hauran de contenir substàncies agressives pel 
formigó. 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, deixant obertures provisionals per a 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 deixin 
escapar la pasta durat el formigonat. 
Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop desencofrada i carregada la peça de formigó, aquesta conservi 
contrafletxa del 1:300 de la llum. 
S'autoritza  l'ús de  tipus  i  tècniques especials d'encofrat, el comportament  i  resultats dels quals estiguin sancionats per  la pràctica, havent de  justificar 
l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. 
Amidament i abonament: 
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall resultants del replanteig de les Obres. i s'abonaran per metres 
cúbics. 
El preu dels encofrats va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquests preus inclouen els materials dels encofrats la maquinària i la mà d'obra 
necessària per a la col∙locació. 
El formigó armat s'abonarà al preu del 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. 
Les bastides, cindris, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries per a l'execució del formigonat, a criteri de la Direcció de les 
Obres, es consideraran incloses als preus dels formigons. 
Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica: 
Únicament  s'abonarà el  volum d'obra de  fàbrica  realment  executat  conforme  a  les  condicions  i  amb  subjecció  als perfils de  replanteig,  i plànol dels 
mateixos, que figuren al Projecte o ordres escrites del Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats 
pel Contractista pel seu compte, sense tenir l'autorització del Director Facultatiu. 
Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat 
ordenada la seva execució pel Facultatiu Director per escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions que han de donar‐se a la secció. Per això el 
Contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no es trobin definides. 
 
2.13. Acer a utilitzar per a Armadures 
Condicions generals: 
L'acer a utilitzar acomplirà les condicions exigides a la Instrucció per el Projecte i Execució de les Obres de Formigó EHE‐98. 
Qualitat: 
La carrega de trenc serà superior a sis mil cent Quilograms per centímetre quadrat (6.100 Kg/cm2.) 
L'allargament repartit de trenc serà superior o  igual al quatre per cent  (4%), entenent per això  la deformació unitària romanent, mesurada després de 

l'assaig normal de tracció UNE 7010. sobre una base de deu diàmetres (10 ) situada a més de cinc diàmetres (5 ) del coll d'estricció i a més de tres 

diàmetres (3 ) del punt d'aplicació de la mordassa. El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit‐cents mil quilograms per centímetre 
quadrat (180.000 N/mm2). El límit elàstic serà de cinc mil cent quilograms per centímetre quadrat (510 N/mm2). 
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Als acers d'esglaó de relaxament, es prendrà com  límit elàstic  la mínima tensió capaç de produir una deformació romanent del dos per mil  (0,2 %). La 
tensió màxima de trenc serà igual o superior al cent vint‐i‐cinc per cent (125 %) de la corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de trenc 
el valor de l'ordenada màxima del diagrama tensió‐deformació. 
El  valor del  límit elàstic  característic es determinarà prenent  la mitjana  aritmètica dels  "n/2"  valors més baixos, obtinguts a  l'assaig de  "n" provetes, 
prescindint del valor mig de la sèrie, si "n" fos imparell. 
La qualitat s'ajustarà a la Normativa vigent. 
Assaigs: 
Si el Facultatiu Director de  l'Obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori Oficial que garanteixi  la qualitat del  ferro utilitzat. Així 
mateix donarà instruccions sobre l'execució a l'obra de l'assaig de plegament, descrit a la Instrucció per el Projecte i Execució d'Obres de formigó EHE‐98. 
Armadures i elements metàl∙lics.: 
S'abonaran  pels  quilograms  (Kg)  que  resultin  de  l'especejament  dels  plànols  que,  abans  de  començar  cada  obra,  hagin  estat  presentats  al Director 
Facultatiu i aprovats per aquest, al preu corresponent dels que figurin al Quadre de Preus número 1. 
Estan compreses als esmentats preus totes les operacions  i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat  i posta a  l'obra. Així mateix, estan  inclosos els 
solapaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, etc. 
 
2.14. Pavimentació de Voreres i rajoles de morter comprimit 
Definició: 
La rajola de morter comprimit és una rajola d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, àrid fi i, en casos particulars, colorants, que formen la cara, i 
una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
Procedència: 
Aquest tipus de rajola prové de fàbrica especialitzada. 
Característiques generals: 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat, amb vint centímetres (0,20 m.) de costat i quatre centímetres (0,04 m.) de gruix. 
Constitució: 
Està constituït per una cara superior de desgast de dotze mil∙límetres (0,012 m.) de gruix i una cara inferior de base de vint‐i‐vuit mil∙límetres (0,028 m.) 
Les llosetes normals es fabricaran, només, amb ciment Pòrtland i sorra natural; en canvi, les de color es faran amb ciment Pòrtland i sorra natural a la seva 
capa base, i amb ciment blanc acolorat i sorra de marbre a la capa superior de desgast. 
El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa. 
Normes de Qualitat: 
Desgast per fregament: 
‐ Recorregut: (250 m.) dos‐cents cinquanta metres. 
‐ Pressió: (0,6 Kg/cm2) sis‐cents grams per centímetre quadrat. 
‐ Abrasiu: sorra silícica 1 gr/cm2 per via humida 
‐ Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a 2 mm. 
‐ Resistència a la flexió. Flexió per peça completa sobre quatre (4) suports situats entre sí a divuit centímetres (0,18 m.), i càrrega puntual al centre: superior 
a (350 Kg.) tres‐cents cinquanta quilograms. 
Recepció: 
No seran de recepció les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten a l'especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos 
mil∙límetres (0,002 m.), en més o en menys. 
Amidament i abonament: 
S'abonaran per metre quadrat col∙locat  i  totalment acabat. El morter es considerarà  inclòs al preu, però el  formigó H‐100 de base  s'abonarà al preu 
corresponen al Quadre de Preus núm. 1. 
 
2.15. Canonades de Formigó 
Definició: 
Es defineixen com a canonades de formigó les formades amb tubs prefabricats de formigó en massa o armat. S'utilitzen per a la conducció d'aigües sense 
pressió o per allotjar cables o conduccions de diferents serveis. 
S'exclouen d'aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per a captació d'aigües subterrànies. També s'exclouen els utilitzats a les canonades a pressió. 
Materials: 
El  formigó  i  les armadures que  s'utilitzin a  la  fabricació dels  tubs, així  com els materials utilitzats a  la  solera  i a  les  juntes, acompliran  les  condicions 
especificades als corresponents articles del present Plec i a les Normativa vigent. 
La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat on romandran, aproximadament, tres (3) dies; estaran protegits del sol i de corrents d'aire, i es 
mantindran suficientment humits, si no està prevista una classe de cura. La temperatura ambient no ha de baixar dels cinc graus centígrads (5ºC) durant el 
període del curat. 
Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran nítides i les superfícies frontals, verticals a l'eix del tub. 
Les esmentades  arestes  s'arrodoniran  amb un  radi de  cinc mil∙límetres  (0.005 m.). Un  cop  s'hagi pres  el  formigó, no es procedirà  al  seu  allisat  amb 
abeurada de ciment. 
Els tubs se subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en més d'un cinc per mil (0,50%) de la longitud útil. Els 
tubs no contindran cap defecte que pugui reduir llur resistència, impermeabilitat o durabilitat. 
Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical emetran un soroll clar al colpejar‐los amb un martell petit. 
Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per a acceptar una pressió de treball màxima de cinc‐ cents grams per centímetre quadrat (O,5 Kg/cm2) . 
Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de pressió interior i estanquitat segons els mètodes que es fixen a les Normes per a canonades de formigó 
de l'I.E.T. cc. 
Per  a  l'estanquitat,  la  canonada muntada,  a  pressió  constant  de  cinc‐cents  grams  per  centímetre  quadrat  (0,5  Kg/cm2.),  no  experimentarà  pèrdues 
superiors al valor W, en litres, (l.) calculat segons la següent fórmula: 

W = n . L 

sent n el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres (m). 
A pressió interior, la canonada muntada haurà de resistir una pressió màxima de prova de set‐cents grams per centímetre quadrat (0,7 Kg/cm2.), durant 
trenta minuts (30' ), sense que el manòmetre experimenti un descens superior a cent grams per centímetre quadrat (0,1 Kg/cm2) . 
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En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió, Qf, en quilograms per metre  (Kg/m.) de 
longitud útil, indicats a la taula següent: 
‐ conductes circulars: 

n (mm.)  Valor mínim de Qf 

100  2.500 
150  2.500
200  2.500 
250  2.500 
300  2.500
400   2.500 
500  3.000
600  3.600 
700  4.200
800  4.800 
1.000  6.000
1.200  7.200 
1.500  9.000
‐ conductes ovoides:   

b x h (mm.)  Valor mínim de Qf 
600 x  900  4.000
800 x 1.200  5.000 
1.000 x 1.500    6.000
1.200 x 1.800  7.000 
 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar‐se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència 
o estanquitat. 
La Direcció fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per a la recepció dels tubs. 
Execució de les obres: 
L'execució de les obres inclou les operacions següents: 
‐ Subministrament del tub 
‐ Preparació de l'assentament. 
‐ Col∙locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb d'altres elements o canonades. 
Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada, un cop executada, es revestirà amb formigó tipus HM‐10, a fi que pugui suportar càrregues o 
sobrecàrregues importants. 
La preparació de  l'assentament consistirà en  la preparació del terreny natural  (neteja, anivellació, compactació, etc.)  i en  l'execució d'un  llit de sorra o 
material  anàleg,  per  a  l'assentament  correcte dels  tubs,  juntes,  colzes,  etc.  Si  al  Projecte  es  fixa  solera  de  formigó,  la  preparació  del  terreny per  al 
formigonat de la solera queda inclosa en aquesta operació d'assentament. 
Un cop preparat l'esmentat assentament o executada la solera de formigó, es procedirà a la col∙locació dels tubs, en sentit ascendent, curant llur alineació 
per a qui sigui perfecta i amb pendent. 
Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els què presentin defectes. La col∙locació s'efectuarà amb els mitjans adequats per tal d'evitar danys als 
tubs per cops deguts a subjeccions dolentes 
etc. 
La construcció de  les  juntes s'ajustarà al que  figura als plànols o Prescripcions Tècniques Particulars o, en cas que no hi siguin, a  les  Instruccions de  la 
Direcció. En tot cas, seran completament estanques. Es rebran amb morter de ciment, MH‐450, podent‐se segellar amb betum asfàltic. Sempre que sigui 
possible, les juntes es rebran i segellaran interiorment. 
Si està previst el recobriment amb formigó, es procurarà la immobilitat dels tubs durant aquesta operació. El formigó no contindrà àrids superiors a tres 
centímetres (0,003 m.) 
La Direcció podrà exigir assaigs d'estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes 
proves denuncien defectes d'estanquitat, el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 
El cost de les proves serà a compte del contractista, amb càrrec a les despeses d'assaig. 
Amidament i abonament: 
Les canonades de formigó es mesuraran pels metres (m.) de longitud de llur generatriu inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a 
tronetes, registres, etc. A l'esmentat Amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, l'execució de juntes, les peces especials i els entroncaments amb tronetes o altres canonades. 
El material d'assentament o solera de formigó, fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. Llevat de prescripció en contra, el recobriment sencer dels 
tubs de formigó, d'executar‐se, és d'abonament independent. 
 
2.16. Tronetes i Pous de Registre 
Definició: 
Es defineixen com a tronetes i pous de registre les obres petites que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal, o les conduccions de 
serveis. Seran de formigó construïts "in situ", prefabricats o d'obra de fàbrica. 
Materials: 
Per a llur construcció s'utilitzaran formigons tipus HA‐25 o HM‐20, segons sigui o no armat, llevat d'indicació en contra als Plànols o Prescripcions Tècniques 
Particulars. 
Execució de les obres.: 
L'excavació i posterior replè de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà segons el que es prescriu a l'article del present Plec. un cop 
efectuada l'excavació, es procedirà 
a  construir o  col∙locar  les peces prefabricades, amb  la  situació  i dimensions definides  als plànols,  tenint  cura  especial en  l'acompliment de  les  cotes 
definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb morter MH‐450. 
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Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat d'indicació en contra, es col∙locaran de forma que llur cara superior quedi al mateix 
nivell que les superfícies adjacents. 
Amidament i abonament: 
Les  tronetes  i pous de  registre es mesuraran  i abonaran per unitats  (ut.)  realment executades, en el ben entès que els pous de  registre  s'abonaran 
mitjançant l'únic preu definit d'unitat de pou de registre. No podrà ser objecte d'abonament independent l'execució d'alguns pous d'alçades superiors a les 
normals, ja que el preu s'ha deduït de l'alçada mitja de pous. 
 
2.17. Drenatges Subterranis 
Definició: 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases en les quals es col∙loca a llur fons un tub per a captació d'aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes 
obertes, etc.), circumdat per un gruix de material filtre adequadament compactat, i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials per una capa 
impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. 
En cas d'ometre's la canonada, la part inferior de la rasa queda completament replena de material filtre, constituint el que s'anomena drenatge cec. En 
aquests drenatges, el material que ocupa el centre del filtre es pedra grossa. 
Llur execució inclou les operacions següents; 
‐ Execució del llit d'assentament de la canonada. 
‐ Col∙locació de la canonada. 
‐ Replè de la rasa de drenatge. 
Material: 
Aquesta unitat està formada per tubs. 
Condicions Generals: 
Els tubs a utilitzar als drenatges subterranis seran de formigó, fibrociment, ceràmica, plàstic, o de qualsevol altre material sancionat per l'experiència. 
Si es tracta de tubs de formigó, el material utilitzat a  llur fabricació haurà d'acomplir  les condicions adients pels formigons. En cas que s'empri formigó 
porós, haurà de prescindir‐se del percentatge d'àrid  fi necessari, per a assegurar una capacitat de  filtració acceptable, considerant‐se com a  tal  la de 
cinquanta litres per minut i per decímetre quadrat (50 l/min./dm2) de superfície sota una càrrega hidrostàtica d'un quilogram per centímetre quadrat (1 
Kg/cm2.). 
La Direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels  tubs o dels drenatges. En  tot cas, els.  tubs obtinguts  seran  forts, duradors  i  lliures de defectes, 
esquerdes i deformacions. 
Resistència: 
La Direcció podrà exigir les proves de resistència que consideri necessàries. Si el tub és de secció circular s'aplicarà l'assaig dels tres (3) punts de càrrega. 
Les càrregues de trenc mínimes obtingudes en l'esmentat assaig, seran les següents:     

DIÀMETRE DEL TUB    CÀRREGA DE TRENC

 < 35  1.000 

35  < 70  1.400

  70  2.000

               
Forma i dimensions: 
La forma i dimensions dels tubs a utilitzar als drenatge juntes, seran les assenyalades als Plànols i Prescripcions que assenyali la Direcció. 
Els tubs estaran ben calibrats i llurs generatrius seran rectes o tindran la cobertura que els correspongui als colzes o peces especials. La fletxa mesurada pel 
cantell còncau de la canonada serà d'un centímetre per metre (1 cm/m). El diàmetre interior serà el fixat als plànols, amb tolerància màxima del cinc per 
cent (5%). 
La superfície  interior serà  raonablement  llisa  i no s'admetran més defectes que els de caràcter accidental o  local, sempre que no suposin minva de  la 
qualitat dels tubs ni de llur capacitat de desguàs. 
Execució de les obres: 
L'execució de la rasa i posterior replè acompliran el que prescriu a l'article 2.9. "Excavació i replè de rases i pous". 
Execució del llit d'assentament de la canonada: 
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d'assentament dels tubs haurà de ser també impermeable. Si el fons de la rasa fos 
permeable, el llit d'assentament dels tubs podrà ser, així mateix, permeable. 
En tot cas, el llit d'assentament es compactarà fins a aconseguir una base de suport ferma a tota la longitud de la rasa. 
Col∙locació de la canonada: 
La col∙locació de  la canonada no haurà d'iniciar‐se sense  la prèvia autorització de  la Direcció de  l'Obra. Un cop obtinguda aquesta autorització, els tubs 
s'estendran en sentit ascendent, amb els 
pendents i alineacions assenyalats als Plànols. 
El tractament de les juntes i unions de la canonada s'executarà d'acord amb les Plànols, Prescripcions Tècniques Particulars i amb les Instruccions de la 
Direcció. 
Col∙locació del material filtrant: 
El material  impermeable es  limitarà al que correspon al  llit d'assentament, si procedeix. Es prosseguirà amb el  replè amb material  filtre  fins a  l'alçada 
indicada als Plànols, col∙locant aquest material en tongades de gruix inferior a deu centímetres (0,10 m.), que es compactaran amb elements adients per a 
no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 
Al llarg de les operacions de replè de la rasa s'haurà de curar, especialment, que no es Produeixi cap segregació als materials filtre emprats. 
Amidament i abonament: 
Els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml.) realment executats, mesurats segons l'eix del tub o del drenatge. 
A l'esmentat amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant queda inclosa la preparació de l'assentament, canonada, material 
filtre, replè, compactació, així com qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada la unitat. 
L'excavació en rases i pous serà d'abonament independent. 
 
2.18. Embornals i buneres 
Definició: 
Es defineix com a embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on es recull l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers 
de les obres de fàbrica o, en general, de qualsevol construcció. 
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Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement horitzontal generalment protegida per una reixeta que acompleix 
una funció anàloga a la de l'embornal, però de manera que l'entrada de l'aigua sigui quasi vertical. 
Materials: 
Els diferents materials acompliran el que es Prescriu als corresponents articles del present Plec. 
Execució de les obres: 
Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Prescripcions Tècniques Particulars 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 "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. 
Amidament i abonament: 
Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (Ut.) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa la troneta, o pou de caiguda d'aigües, la 
reixeta i tapa, així com l'excavació i replè, llevat de prescripció en contra. 
També estarà inclosa al preu la conducció pera comunicar l'embornal amb el pou de registre més pròxim. 
 
2.19. Obres de fàbrica de totxana 
S'executaran d'acord amb la Normativa vigent, i s'abonaran als preus del Quadre de Preus no. 1. 
Reenfonsament, esquerdejats i arrebossats brunyits: 
Acabades  les obres de fàbrica de totxana vista, s'abaixaran totes  les plaques amb el mateix morter amb que s'han construït, curant que els paraments 
presentin la major uniformitat possible i enrasat el morter de les juntes amb les vores de les totxanes. 
Quant  els  paraments  corresponents  exigeixin  ser  esquerdejats,  es  practicaran  prèviament  les  corresponents  operacions  de  reenfonsat  esmentades 
anteriorment, amb la sola diferència que el morter de les juntes ha d'arribar només fins a cinc mil∙límetres (0.005 m) de les vores de les totxanes, en lloc 
d'enrasar  amb  aquestes. Practicant el  reenfonsat,  s'esquerdejaran  les  superfícies  amb  el morter de  ciment proposat per  a  aquesta  fi  als  documents 
corresponents. 
En aquells paraments corresponents a obres ja construïdes, a les quals es necessiti un arrebossat brunyit, a més de l'esquerdejat necessari per a omplir 
buits de les juntes i de la fàbrica, es practicarà, en general, l'esquerdejat d'acord amb tot el que s'ha esmentat, i sobre aquest s'executarà un arrebossat 
brunyit amb la mescla de ciment proposada per a aquesta fi als documents del 
 
 
Pressupost. 
Per últim, per els paraments de nova planta que necessitin un arrebossat brunyit, s'executarà aquest d'acord amb el que s'expressa a  l'última part del 
paràgraf anterior. 
Amidament i abonament: 
Totes les operacions esmentades al present article no seran d'abonament independent, per considerar‐se incloses als preus de les unitats de fàbriques de 
totxana. 
 
2.20. Accessos i connexions amb vials existents 
El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb vials existents, que a judici de la Direcció de les Obres siguin 
necessàries. 
L’amidament i abonament de les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus núm. 1, i amb els mateixos criteris que la resta d'obres projectades. 
 
2.21. Abastament d'aigües 
Per a  l'execució de  les Obres d'abastament d'aigües s'acompliran, en tot moment,  les prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
canonades d'abastament d'aigua. 
Els tubs seran de qualsevol material admès per la Normativa vigent i els timbratges seran els corresponents a la pressió normalitzada de vint quilograms 
per centímetre quadrat (20 Kg/cm2). 
En qualsevol cas, el Contractista haurà d'executar les Obres i emprar els materials necessaris d'acord amb la normativa de la companyia subministradora 
d'aigües, de la qual haurà d’assabentar‐se i tenir‐la en compte als càlculs de les ofertes econòmiques. 
El tipus de juntes seran les exigides per l'entitat subministradora, així com totes les peces especials. 
L'execució  de  les  rases,  col∙locació  de  canonades, material  de  protecció,  execució  de  juntes,  proves  de  la  canonada  instal∙lada  i  altres  operacions 
necessàries, es faran d'acord amb les operacions descrites anteriorment. 
La protecció necessària a les zones de pas de vials s'executarà d'acord amb les solucions grafiades als plànols de detall. 
Amidament i abonament: 
L'execució de les rases i replens s'abonarà als preus únics d'excavació de rases, pous i replens compactats, definits al Quadre de Preus número 1. 
Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml.) col∙locats. Els preus del metre lineal (ml.) 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 d'abastament,  inclòs el  formigó d'ancoratge  als punts  singulars. Ara bé,  les  vàlvules, hidrants, boques de  reg  i  sorra per a protecció de  les 
conduccions seran d'abonament independent. 
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2.22. Senyalització i abalisament 
S'ajustarà, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulació vigent. 
L’amidament 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 a deixar concloses les unitats corresponents de les línies, marques vials, plafons i senyals. El preu 
dels senyals inclourà els fonaments, els pals metàl∙lics i llur col∙locació. 
 
2.23. Aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals 
La definició dels elements de detall de les obres d'urbanització, podrà tenir en compte l'aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals. 
A  fi de poder harmonitzar  les Obres de detall de clavegueram, abastament,  i altres detalls o elements constructius, amb  les obres existents a  l'entorn 
urbanístic, el Director de les Obres podrà considerar el contingut de l'esmentada clàusula, sempre que això no suposi costos addicionals. 
La dita clàusula també podrà ser d'aplicació a les propostes de modificació de determinats elements dels serveis, a fi d'ajustar‐se a les normatives de les 
Companyies corresponents. 
El present article serà d'aplicació a criteri del Director de les obres. 
 
2.24. Altres Unitats no especificades en aquest Plec 
Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de Condicions Generals haurà d'acomplir les condicions assenyalades al 
Plec de Condicions Particulars i en el seu defecte, acomplirà el que prescriu la normativa vigent. 
 

 
 

Ripoll, juny de 2017 
L’Arquitecte, 
 
 
 
 
 
Agustí Vilà      
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AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS                                                 

01.01 u   Replanteig aliniacions/parcel.                                  

De replanteig de les aliniacions de carrers, murs, serveis, etc, i atermenament de les parcel.les amb
fites de formigó.

1 1,00

1,00

01.02 pa  Afecció accés finca veïna                                       

Afecció accés a finca veïna amb modificació de tram de terrassa i barana, nou accés, etc. Unitat d'o-
bra a justificar amb els quadres de preus del projecte, a incloure íntegrament en l'oferta del Contractis-
ta i no subjecta a baixa.

1 1,00

1,00
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AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 02 ENDERROCS                                                       

02.01 m²  Enderroc vorera/paviment formigó                                

Enderroc de voreres i pav iments de formigó o aglomerat,amb mitjans adequats, inclòs extracció tots
els elements d'urbanització ex istents sobre el pav iment, selecció de runa, transport de residus (fus-
ta,acer,v idre,...) a abocador autoritzat, cànons de tractament i taxes d'abocament, i trasllat dins l'obra
de les runes aptes per terraplè (aglomerat, formigó,...), personal, lloguer de mitjans aux iliars, descon-
nexió de serveis ex istents i mesures de seguretat durant les obres. C.Amid.:m2 de superfície a en-
derrocar.

PAVIMENT EXISTENT

C. Marrades 1 200,00 200,00

Vial superior 1 150,00 150,00

Calitx ó 1 7,90 7,90

357,90

02.02 u   Extracció i protecció d'elements diversos                       

Extracció d'elements diversos: casetes, coberts, pals, tanques, etc amb destí a magatzem o aboca-
dor. Inclòs taxes. C.Amid.:unitat completa.

Totalitat 1 1,00

1,00
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AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 03 MURS DE FORMIGÓ                                                 

03.01 m³  Excavació de rases                                              

D'excavació de terres en rases, en qualsevol tipus de terreny, inclòs enderrocament d'instal·lacions
prèv ies ex istents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o
lloc d'utilització a obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excavat.

mur 1 1 12,52 2,50 0,70 21,91

mur 2 1 9,46 0,60 0,70 3,97

25,88

03.02 m³  Formigó de neteja                                               

Formigó de neteja i anivellament, abocat a rasa i posterior nivellat, inclòs bombament del formigó i
esgotement d'aigua si és necessari. Criteri d'amidament: cúbic teòric formigonat.

mur 1 1 12,52 2,50 0,10 3,13

mur 2 1 9,46 0,60 0,10 0,57

3,70

03.03 m³  Fonament armat HA-25                                            

Fonament de formigó armat amb formigó HA-25/20/Tova/IIa i armat amb la quantitat d'acer corrugat
B-500-S definida en plànols de detall, inclòs encofrat, bombament del formigó i esgotement d'aigua si
és necessari. Criteri d'amidament: cúbic teòric formigonat.

mur 1 1 12,52 2,50 0,60 18,78

mur 2 1 9,46 0,60 0,60 3,41

llosaç 1 64,65 0,20 12,93

35,12

03.04 m²  Geotèxtil                                                       

De subministrament i col.locació de capa de propilè termolligat (geotèxtil) de 120 gr/m2, inclòs part
proporcional de solaps i retalls. Criteri d'amidament: superfície realment executada.

llosa 1 64,65 64,65

64,65

03.05 m³  Tot-u artificial fus Z-2                                        

De tot-u artificial fus Z-2, per capes de 25 cm. de gruix  màxim, inclòs extensió, humectació o desse-
cació i piconatge al 100 %  del pròctor modificat. (segons Art.501/PG3). Criteri d'amidament: perfil te-
òric de ferm.

llosa 1 64,65 0,20 12,93

12,93

03.06 m³  Mur formigó de 20/50 cm. vist                                   

Mur de formigó armat, de 20-50 cm. de gruix , amb formigó HA-25/Tova/20/IIa, armat amb la quanti-
tat d'acer corrugat B-500-S definida en plànols de detall i encofrat a dues cares v istes, inclòs espe-
res, juntes d'estanqueitat, matarracó, tubs, caixes, bombament del formigó si és necessari i mitjans
auxiliars i de seguretat necessaris. Criteri d'amidament: cúbic teòric formigonat.

mur 1 1 13,13 0,50 3,00 19,70

1 1,58 0,50 3,00 2,37

1 13,13 0,30 0,50 1,97

1 1,58 0,30 0,50 0,24

1 13,13 0,30 0,93 3,66

1 1,58 0,30 0,93 0,44

mur 2 1 9,46 0,30 1,07 3,04

bombeig 3 1,50 0,20 2,80 2,52

1 5,72 0,20 2,80 3,20

-1 0,90 0,20 2,00 -0,36

36,78
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AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

03.07 m³  Coberta de llosa formigó 20cm vista                             

Llosa de formigó armat, de 20 cm. de gruix , amb formigó HA-25/Tova/20/IIa, armat amb la quantitat
d'acer corrugat B-500-S definida en plànols de detall i encofrat a 1 cara v ista i cara superior lliscada
per quedar v ista, inclòs esperes, juntes d'estanqueitat, matarracó, tubs, caixes, bombament del formi-
gó si és necessari i mitjans aux iliars i de seguretat necessaris. Criteri d'amidament: cúbic teòric for-
migonat.

1 5,51 1,70 9,37

9,37

03.08 m   Barana d'acer inox de 70cm                                      

Barana d'acer inox idable AISI-316 sorrejat de 70cm d'alçada, formada per passamà rectificat
50x10mm amb aleta inferior rectificada 20x10mm i muntants rectificats cada metre 50x10mm, aca-
bats amb barra roscada inox de 10mm fixada al mur amb taladre de 12mm i resina epoxi, segons
especificacions i detalls de projecte. Criteri d'amidament: longituds realment executades.

mur 1 1 13,13 13,13

1 1,58 1,58

14,71

03.09 u   Porta acer corten 90x210cm                                      

Subministre i col.locació de porta d'acer corten de dimensions 90x210cm, sòcol, ferramenta d'acer
inox idable: frontiisses, pany de seguretat de 3 punts, manetes, tiradors, molles, guies i tots els ac-
cessoris necessaris per a la seva col.locació i funcionament, tot segons projecte. Inclòs qualsevol
material, feina o maquinària per tal de deixar la unitat d'obra completament acabada i executada, tot
inclòs.

1 1,00

1,00

03.10 u   Trapa registre d'acer inox de 60x60cm                           

Trapa d'accés i registre d'acer inox idable AISI-316 sorrejat de 60x60cm, formada per marc de pas-
samà rectificat 250x10mm amb aleta inferior rectificada en formació de tapajunts 50x10mm i tapa amb
estructura i planxa fixada al marc amb frontisses i pany de cadenat. Tot rejuntat i fixat a l'estructura
de formigó amb taladres de 12mm de diàmetre i resina epoxi, segons especificacions i detalls de pro-
jecte.

2 2,00

2,00
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AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 04 MOVIMENT DE TERRES                                              

04.01 m³  Neteja, esbrossada del terreny i apilament de terra vegetal     

Neteja, eliminació de petits volums construïts, esbrossada del terreny (inclòs tala i extracció de so-
ques), excavació i apilament dins l'obra dels primers 20cm de terra vegetal, amb mitjans mecànics,
càrrega i transport de material a abocador autoritzat (inclòs transport, cànons i taxes) o lloc d'utilització
dins l'obra. Inclòs desconnexió d'instal·lacions i serveis ex istents. Criteri d'amidament: perfil teòric
excavat.

PRINCIPAL

P0 a P1 1 5,70 19,11 0,50 59,91 1.1                                             

P1 a P2 1 8,20 8,70 0,50 39,24 1.1                                             

P2 a P3 1 6,80 16,72 0,50 62,53 1.1                                             

P3 a P4 1 6,90 16,71 0,50 63,41 1.1                                             

P4 a P5 1 6,80 18,13 0,50 67,81 1.1                                             

P5 a P6 1 5,40 21,73 0,50 64,54 1.1                                             

P6 a v ial 1 2,70 18,13 0,50 26,92 1.1                                             

MARRADES

P7 a P8 1 3,50 19,73 0,50 37,98 1.1                                             

P8 a P9 1 5,70 19,73 0,50 61,85 1.1                                             

P9 a P10 1 6,60 15,10 0,50 54,81 1.1                                             

P10 a P11 1 5,70 15,10 0,50 47,34 1.1                                             

P11  a P12 1 6,90 15,10 0,50 57,30 1.1                                             

VIAL SUPERIOR

v ial a P13 1 3,20 10,41 0,50 18,32 1.1                                             

P13 a P14 1 5,80 19,32 0,50 61,63 1.1                                             

P14 a P15 1 5,00 19,07 0,50 52,44 1.1                                             

v .o. 1 70,00 70,00

846,03

04.02 m³  Excavació a cel obert                                           

Excavació de terres a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport fins a aboca-
dor autoritzat o lloc d'utilització dins l'obra.(Segons art.320/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric ex-
cavat.

PRINCIPAL

P0 a P1 1 12,80 19,11 0,50 134,53 1.1                                             

P1 a P2 1 10,50 8,70 0,50 50,24 1.1                                             

P2 a P3 1 2,80 16,72 0,50 25,75 1.1                                             

MARRADES

P7 a P8 1 9,30 19,73 0,50 100,92 1.1                                             

P8 a P9 1 7,90 19,73 0,50 85,73 1.1                                             

P10 a P11 1 1,20 15,10 0,50 9,97 1.1                                             

P11  a P12 1 6,40 15,10 0,50 53,15 1.1                                             

VIAL SUPERIOR

v ial a P13 1 0,10 10,41 0,50 0,57 1.1                                             

P13 a P14 1 0,40 19,32 0,50 4,25 1.1                                             

P14 a P15 1 1,40 19,07 0,50 14,68 1.1                                             

v .o. 1 50,00 50,00

529,79

04.03 m³  Terraplè material de l'excavac.                                 

Formació de terraplè amb material de la pròpia excavació, en capes de 25 a 30 cm. de gruix  mà-
x im, inclòs piconatge del terreny natural, extensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una
densitat mínima del 95 %  del pròctor normal.(Segons art.330/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric
terraplenat.

EXCAVACIÓ A CEL OBERT 1 529,79 =004          22020110                   

529,79
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AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

04.04 m³  Terraplè material adequat de préstec                            

Formació de terraplè amb material adequat de préstec, en capes de 25 a 30 cm. de gruix  màxim, in-
clòs material de préstec transportat a obra, piconatge del terreny natural, extensió, humectació o des-
secació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 %  del pròctor normal.(Segons art.330/PG3).
Criteri d'amidament: perfil teòric terraplenat.

PRINCIPAL

P0 a P1 1 28,90 19,11 0,50 303,75 1.1                                             

P1 a P2 1 51,80 8,70 0,50 247,86 1.1                                             

P2 a P3 1 37,90 16,72 0,50 348,53 1.1                                             

P3 a P4 1 40,30 16,71 0,50 370,38 1.1                                             

P4 a P5 1 39,70 18,13 0,50 395,87 1.1                                             

P5 a P6 1 28,90 21,73 0,50 345,40 1.1                                             

P6 a v ial 1 14,50 18,13 0,50 144,59 1.1                                             

MARRADES

P7 a P8 1 0,10 19,73 0,50 1,09 1.1                                             

P8 a P9 1 21,30 19,73 0,50 231,14 1.1                                             

P9 a P10 1 33,90 15,10 0,50 281,54 1.1                                             

P10 a P11 1 19,70 15,10 0,50 163,61 1.1                                             

P11 a P12 1 17,20 15,10 0,50 142,85 1.1                                             

VIAL SUPERIOR

v ial a P13 1 23,50 10,41 0,50 134,55 1.1                                             

P13 a P14 1 31,10 19,32 0,50 330,47 1.1                                             

P14 a P15 1 12,90 19,07 0,50 135,30 1.1                                             

v .o. 1 300,00 300,00

DEDUCCIÓ EXCAVACIÓ A CEL
OBERT

-1 -529,79 =004          22020110                   

DEDUCCIÓ TERRA VEGETAL
(JARDINERIA)

-1 2.130,00 0,20 -426,00

2.921,14

04.05 m³  Escollera                                                       

Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora,
amb la cara exterior concertada. Inclòs qualsevol material i/o feina per deixar la unitat d'obra comple-
tament acabada, muntatge segons característiques del sistema i/o patent.

1 12,25 1,00 5,50 33,69 0.5                                             

1 6,00 1,00 5,50 16,50 0.5                                             

v .o. 1 5,00 5,00

55,19
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AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 05 SANEJAMENT                                                      

05.01 m³  Excavació de rases                                              

D'excavació de terres en rases, en qualsevol tipus de terreny, inclòs enderrocament d'instal·lacions
prèv ies ex istents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o
lloc d'utilització a obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excavat.

315 1 4,05 0,60 1,00 2,43

1 17,50 0,60 1,00 10,50

1 17,25 0,60 1,00 10,35

1 20,80 0,60 1,00 12,48

1 25,20 0,60 1,00 15,12

1 26,70 0,60 1,00 16,02

1 36,95 0,60 1,00 22,17

1 25,35 0,60 1,00 15,21

bombeig (v .o.) 1 150,00 0,60 1,00 90,00

escomeses 1 7,50 0,40 1,00 3,00

1 6,10 0,40 1,00 2,44

1 11,80 0,40 1,00 4,72

1 3,00 0,40 1,00 1,20

1 5,60 0,40 1,00 2,24

1 12,70 0,40 1,00 5,08

1 10,40 0,40 1,00 4,16

1 7,65 0,40 1,00 3,06

1 10,45 0,40 1,00 4,18

1 3,15 0,40 1,00 1,26

1 1,15 0,40 1,00 0,46

1 6,85 0,40 1,00 2,74

228,82

05.02 m³  Replè de rases amb sorra                                        

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix  mà-
x im, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

315 1 4,05 0,60 0,40 0,97

1 17,50 0,60 0,40 4,20

1 17,25 0,60 0,40 4,14

1 20,80 0,60 0,40 4,99

1 25,20 0,60 0,40 6,05

1 26,70 0,60 0,40 6,41

1 36,95 0,60 0,40 8,87

1 25,35 0,60 0,40 6,08

bombeig (v .o.) 1 150,00 0,60 0,40 36,00

escomeses 1 7,50 0,40 0,40 1,20

1 6,10 0,40 0,40 0,98

1 11,80 0,40 0,40 1,89

1 3,00 0,40 0,40 0,48

1 5,60 0,40 0,40 0,90

1 12,70 0,40 0,40 2,03

1 10,40 0,40 0,40 1,66

1 7,65 0,40 0,40 1,22

1 10,45 0,40 0,40 1,67

1 3,15 0,40 0,40 0,50

1 1,15 0,40 0,40 0,18

1 6,85 0,40 0,40 1,10

91,52

05.03 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia excavació, en capes de 30cm de gruix  màxim, inclòs
estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 %  del próctor nor-
mal. (Segons Art.332/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

315 1 4,05 0,60 0,50 1,22

1 17,50 0,60 0,50 5,25

1 17,25 0,60 0,50 5,18
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AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

1 20,80 0,60 0,50 6,24

1 25,20 0,60 0,50 7,56

1 26,70 0,60 0,50 8,01

1 36,95 0,60 0,50 11,09

1 25,35 0,60 0,50 7,61

bombeig (v .o.) 1 150,00 0,60 0,50 45,00

escomeses 1 7,50 0,40 0,50 1,50

1 6,10 0,40 0,50 1,22

1 11,80 0,40 0,50 2,36

1 3,00 0,40 0,50 0,60

1 5,60 0,40 0,50 1,12

1 12,70 0,40 0,50 2,54

1 10,40 0,40 0,50 2,08

1 7,65 0,40 0,50 1,53

1 10,45 0,40 0,50 2,09

1 3,15 0,40 0,50 0,63

1 1,15 0,40 0,50 0,23

1 6,85 0,40 0,50 1,37

114,43

05.04 m   Canonada polietilè 50mm i 16Atm                                 

De subministrament i col.locació de canonada de polietilè de 16Atm. de pressió i 50mm de diàmetre.
Inclòs part proporcional d'accessoris, unions, soldadures i proves de serveis, tot segons especifica-
cions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

bombeig 1 150,00 150,00

150,00

05.05 m   Canonada pvc reforçat 315 mm                                    

De canonada de pvc alveolar de 315 mm. de diàmetre, tipus Wavihol, clase 41, sèrie 13500
kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4 kn/m2, col.locada en rases sobre llit de
sorra, inclòs connexions entre canonades, a pous, peces especials i accesoris, segons especifica-
cions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

315 1 4,05 4,05

1 17,50 17,50

1 17,25 17,25

1 20,80 20,80

1 25,20 25,20

1 26,70 26,70

1 36,95 36,95

1 25,35 25,35

173,80

05.06 m   Canonada pvc reforçat 200 mm                                    

De canonada de pvc alveolar de 200 mm. de diàmetre, tipus Wavihol, clase 41, sèrie 13500
kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4 kn/m2, col.locada en rases sobre llit de
sorra, inclòs connexions entre canonades, a pous, peces especials i accesoris, segons especifica-
cions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

escomeses 1 7,50 7,50

1 6,10 6,10

1 11,80 11,80

1 3,00 3,00

1 5,60 5,60

1 12,70 12,70

1 10,40 10,40

1 7,65 7,65

1 10,45 10,45

1 3,15 3,15

1 1,15 1,15

1 6,85 6,85

86,35
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AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

05.07 m³  Formigó HM-D-150 en protecció tubs                              

De subministrament i estesa de formigó HM-D-150/Tova/20/IIa en protecció de tubs. Criteri d'amida-
ment: cúbic teòric formigonat, descomptant canonades.  Criteri d'amidament: perfil teòric formigonat
deduint canonada.

v .o. 1 50,00 50,00

50,00

05.08 u   Pou de registre de formigó 80                                   

De subministrament i col.locació de pou de registre, de formigó, de 80 cm. de diàmetre (m.i.) format
per capçal troncocònic de 60 cm. d'amplada, tapa de registre de fosa dúctil de 40 Tn., base de 10
cm. de formigó, murets de formigó de 90 cm. d'alçada i part proporcional d'encofrat fins a sobre el
tub, tot amb formigó HM-D-150/Tova/20/IIa, segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament:
unittats realment executades.

7 7,00

7,00

05.09 u   Base de pou de registre 100 cm                                  

De construcció de base de registre de formigó de 100 cm de diàmetre, de 20 cm. de gruix , murets de
formigó de 90 cm. d'alçada i part proporcional d'encofrat fins a sobre el tub, tot segons especificacions
de projecte. Criteri d'amidament: unittats realment executades.

7 7,00

7,00

05.10 u   Capçal i tapa de pou de registre                                

De subministrament i col.locació de capçal troncocònic de 60-100 cm. d'amplada i 60 cm. d'alçada i
tapa de registre de seguretat de fosa dúctil de 40 Tn., tot segons especificacions de projecte. Criteri
d'amidament: unittats realment executades.

7 7,00

7,00

05.11 m   Anell suplem. de pou de registre                                

De subministrament i col.locació d'anell suplementari de 100 cm. de diàmetre i dos graons de Euro-
pates, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longituds realment executades.

4 4,00

4,00

05.12 u   Pou de registre i descàrrega 5m                                 

De subministrament i col.locació de pou de registre i descàrrega, de formigó, de 150x150 cm. (m.i.) i
5,00 m. d'alçada, format per capçal troncocònic de 60 cm. d'amplada, tapa de registre de seguretat i
de fosa dúctil de 40 Tn., base de 10 cm. de formigó, murets de formigó de 20 cm. de gruix , i part pro-
porcional d'encofrat, tot amb formigó HM-20/Tova/20/IIa, segons especificacions de projecte. Criteri
d'amidament: unittats realment executades.

1 1,00

1,00

05.13 u   Connexió a la xarxa municipal                                   

De connexió del col.lector a tub de formigó de 400 mm existent a la xarxa municipal, inclòs enderroc
i posterior reposició del pou de connexió, si és necessari. Criteri d'amidament: unittats realment exe-
cutades.

bombeig 1 1,00

1,00

05.14 u   Sistema de bombeig                                              

Sistema de bombeig format per dues bombes Drainex 400 de ESPA, quadre de control, boies, etc.
Inclòs qualsev l material i/o feina per deixar la unitat d'obra completament acabada i en funcionament.

1 1,00

1,00
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CAPITOL 06 PLUVIALS                                                        

06.01 m³  Excavació de rases                                              

D'excavació de terres en rases, en qualsevol tipus de terreny, inclòs enderrocament d'instal·lacions
prèv ies ex istents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o
lloc d'utilització a obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excavat.

315 1 4,05 0,60 1,00 2,43

1 17,50 0,60 1,00 10,50

1 17,25 0,60 1,00 10,35

1 20,80 0,60 1,00 12,48

1 25,20 0,60 1,00 15,12

1 26,70 0,60 1,00 16,02

1 36,95 0,60 1,00 22,17

1 25,35 0,60 1,00 15,21

a riu (v .o.) 1 100,00 0,60 1,00 60,00

embornals 1 22,90 0,40 1,00 9,16

1 5,90 0,40 1,00 2,36

1 4,50 0,40 1,00 1,80

1 14,70 0,40 1,00 5,88

1 3,50 0,40 1,00 1,40

1 6,20 0,40 1,00 2,48

1 3,30 0,40 1,00 1,32

1 16,50 0,40 1,00 6,60

1 2,50 0,40 1,00 1,00

1 10,40 0,40 1,00 4,16

1 2,10 0,40 1,00 0,84

1 2,10 0,40 1,00 0,84

escomeses 1 4,00 0,40 1,00 1,60

1 8,75 0,40 1,00 3,50

1 1,25 0,40 1,00 0,50

1 8,60 0,40 1,00 3,44

1 14,40 0,40 1,00 5,76

1 11,85 0,40 1,00 4,74

1 3,30 0,40 1,00 1,32

1 6,80 0,40 1,00 2,72

1 13,90 0,40 1,00 5,56

1 10,40 0,40 1,00 4,16

1 7,20 0,40 1,00 2,88

1 10,55 0,40 1,00 4,22

1 7,05 0,40 1,00 2,82

245,34

06.02 m³  Replè de rases amb sorra                                        

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix  mà-
x im, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

315 1 4,05 0,60 0,40 0,97

1 17,50 0,60 0,40 4,20

1 17,25 0,60 0,40 4,14

1 20,80 0,60 0,40 4,99

1 25,20 0,60 0,40 6,05

1 26,70 0,60 0,40 6,41

1 36,95 0,60 0,40 8,87

1 25,35 0,60 0,40 6,08

a riu (v .o.) 1 100,00 0,60 0,40 24,00

embornals 1 22,90 0,40 0,40 3,66

1 5,90 0,40 0,40 0,94

1 4,50 0,40 0,40 0,72

1 14,70 0,40 0,40 2,35

1 3,50 0,40 0,40 0,56

1 6,20 0,40 0,40 0,99

1 3,30 0,40 0,40 0,53

1 16,50 0,40 0,40 2,64
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1 2,50 0,40 0,40 0,40

1 10,40 0,40 0,40 1,66

1 2,10 0,40 0,40 0,34

1 2,10 0,40 0,40 0,34

escomeses 1 4,00 0,40 0,40 0,64

1 8,75 0,40 0,40 1,40

1 1,25 0,40 0,40 0,20

1 8,60 0,40 0,40 1,38

1 14,40 0,40 0,40 2,30

1 11,85 0,40 0,40 1,90

1 3,30 0,40 0,40 0,53

1 6,80 0,40 0,40 1,09

1 13,90 0,40 0,40 2,22

1 10,40 0,40 0,40 1,66

1 7,20 0,40 0,40 1,15

1 10,55 0,40 0,40 1,69

1 7,05 0,40 0,40 1,13

98,13

06.03 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia excavació, en capes de 30cm de gruix  màxim, inclòs
estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 %  del próctor nor-
mal. (Segons Art.332/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

315 1 4,05 0,60 0,50 1,22

1 17,50 0,60 0,50 5,25

1 17,25 0,60 0,50 5,18

1 20,80 0,60 0,50 6,24

1 25,20 0,60 0,50 7,56

1 26,70 0,60 0,50 8,01

1 36,95 0,60 0,50 11,09

1 25,35 0,60 0,50 7,61

a riu (v .o.) 1 100,00 0,60 0,50 30,00

embornals 1 22,90 0,40 0,50 4,58

1 5,90 0,40 0,50 1,18

1 4,50 0,40 0,50 0,90

1 14,70 0,40 0,50 2,94

1 3,50 0,40 0,50 0,70

1 6,20 0,40 0,50 1,24

1 3,30 0,40 0,50 0,66

1 16,50 0,40 0,50 3,30

1 2,50 0,40 0,50 0,50

1 10,40 0,40 0,50 2,08

1 2,10 0,40 0,50 0,42

1 2,10 0,40 0,50 0,42

escomeses 1 4,00 0,40 0,50 0,80

1 8,75 0,40 0,50 1,75

1 1,25 0,40 0,50 0,25

1 8,60 0,40 0,50 1,72

1 14,40 0,40 0,50 2,88

1 11,85 0,40 0,50 2,37

1 3,30 0,40 0,50 0,66

1 6,80 0,40 0,50 1,36

1 13,90 0,40 0,50 2,78

1 10,40 0,40 0,50 2,08

1 7,20 0,40 0,50 1,44

1 10,55 0,40 0,50 2,11

1 7,05 0,40 0,50 1,41

122,69

06.04 m³  Replè de rases amb grava                                        

De replè de rases amb grava de matxuqueig per a drenatge i protecció dels conductes, en capes de
25 a 30 cm. de gruix  màxim, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amidament: cúbic teòric replenat.
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Dren mur v eïns 1 65,00 0,40 0,40 10,40

Pou filtratge 1 2,00 2,00

12,40

06.05 m²  Geotèxtil                                                       

De subministrament i col.locació de capa de propilè termolligat (geotèxtil) de 120 gr/m2, inclòs part
proporcional de solaps i retalls. Criteri d'amidament: superfície realment executada.

mur 1 1 13,13 1,00 13,13

mur 2 1 9,46 1,00 9,46

22,59

06.06 m   Canonada pvc reforçat 315 mm                                    

De canonada de pvc alveolar de 315 mm. de diàmetre, tipus Wavihol, clase 41, sèrie 13500
kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4 kn/m2, col.locada en rases sobre llit de
sorra, inclòs connexions entre canonades, a pous, peces especials i accesoris, segons especifica-
cions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

315 1 4,05 0,60 1,00 2,43

1 17,50 0,60 1,00 10,50

1 17,25 0,60 1,00 10,35

1 20,80 0,60 1,00 12,48

1 25,20 0,60 1,00 15,12

1 26,70 0,60 1,00 16,02

1 36,95 0,60 1,00 22,17

1 25,35 0,60 1,00 15,21

a riu (v .o.) 1 100,00 0,60 1,00 60,00

164,28

06.07 m   Canonada pvc reforçat 200 mm                                    

De canonada de pvc alveolar de 200 mm. de diàmetre, tipus Wavihol, clase 41, sèrie 13500
kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4 kn/m2, col.locada en rases sobre llit de
sorra, inclòs connexions entre canonades, a pous, peces especials i accesoris, segons especifica-
cions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

embornals 1 22,90 0,40 1,00 9,16

1 5,90 0,40 1,00 2,36

1 4,50 0,40 1,00 1,80

1 14,70 0,40 1,00 5,88

1 3,50 0,40 1,00 1,40

1 6,20 0,40 1,00 2,48

1 3,30 0,40 1,00 1,32

1 16,50 0,40 1,00 6,60

1 2,50 0,40 1,00 1,00

1 10,40 0,40 1,00 4,16

1 2,10 0,40 1,00 0,84

1 2,10 0,40 1,00 0,84

escomeses 1 4,00 0,40 1,00 1,60

1 8,75 0,40 1,00 3,50

1 1,25 0,40 1,00 0,50

1 8,60 0,40 1,00 3,44

1 14,40 0,40 1,00 5,76

1 11,85 0,40 1,00 4,74

1 3,30 0,40 1,00 1,32

1 6,80 0,40 1,00 2,72

1 13,90 0,40 1,00 5,56

1 10,40 0,40 1,00 4,16

1 7,20 0,40 1,00 2,88

1 10,55 0,40 1,00 4,22

1 7,05 0,40 1,00 2,82

81,06
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06.08 m   Tub drenant pvc 110 mm.                                         

De canonada drenant de pvc alveolar de 110 mm. de diàmetre, col.locada en rases sobre llit de sor-
ra, inclòs connexions entre canonades, a pous, peces especials i accesoris, segons especificacions
de projecte.Criteri d'amidament: longitud realment executada.

mur 1 1 13,13 13,13

mur 2 1 9,46 9,46

22,59

06.09 u   Pou de registre de formigó 80                                   

De subministrament i col.locació de pou de registre, de formigó, de 80 cm. de diàmetre (m.i.) format
per capçal troncocònic de 60 cm. d'amplada, tapa de registre de fosa dúctil de 40 Tn., base de 10
cm. de formigó, murets de formigó de 90 cm. d'alçada i part proporcional d'encofrat fins a sobre el
tub, tot amb formigó HM-D-150/Tova/20/IIa, segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament:
unittats realment executades.

8 8,00

8,00

06.10 u   Base de pou de registre 100 cm                                  

De construcció de base de registre de formigó de 100 cm de diàmetre, de 20 cm. de gruix , murets de
formigó de 90 cm. d'alçada i part proporcional d'encofrat fins a sobre el tub, tot segons especificacions
de projecte. Criteri d'amidament: unittats realment executades.

8 8,00

8,00

06.11 u   Capçal i tapa de pou de registre                                

De subministrament i col.locació de capçal troncocònic de 60-100 cm. d'amplada i 60 cm. d'alçada i
tapa de registre de seguretat de fosa dúctil de 40 Tn., tot segons especificacions de projecte. Criteri
d'amidament: unittats realment executades.

8 8,00

8,00

06.12 m   Anell suplem. de pou de registre                                

De subministrament i col.locació d'anell suplementari de 100 cm. de diàmetre i dos graons de Euro-
pates, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longituds realment executades.

4 4,00

4,00

06.13 u   Pou de registre i descàrrega 5m                                 

De subministrament i col.locació de pou de registre i descàrrega, de formigó, de 150x150 cm. (m.i.) i
5,00 m. d'alçada, format per capçal troncocònic de 60 cm. d'amplada, tapa de registre de seguretat i
de fosa dúctil de 40 Tn., base de 10 cm. de formigó, murets de formigó de 20 cm. de gruix , i part pro-
porcional d'encofrat, tot amb formigó HM-20/Tova/20/IIa, segons especificacions de projecte. Criteri
d'amidament: unittats realment executades.

1 1,00

1,00

06.14 u   Arqueta registrable 60x60 cm. fins 4m fondària                  

De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 60x60 cm. (m.i.) i fins a 4 metres de fondà-
ria, inclòs tapa quadrada de fosa dúctil de 60x60 cm. Criteri d'amidament: unittats realment executa-
des.

escomeses 13 13,00

13,00

06.15 u   Embornal sifònic amb reixa abatible                             

De subministrament i col.locació d'embornal de 60x30 cm. (m.i), format per caixó de formigó prefabri-
cat amb sifó incorporat i tapa de fosa dúctil abatible D40, inclòs connexió a la xarxa de sanejament
amb tub de 200 mm. de diàmetre. Criteri d'amidament: unittats realment executades.

embornals 12 12,00

12,00
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CAPITOL 07 AIGUA POTABLE                                                   

07.01 m³  Excavació de rases                                              

D'excavació de terres en rases, en qualsevol tipus de terreny, inclòs enderrocament d'instal·lacions
prèv ies ex istents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o
lloc d'utilització a obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excavat.

125 1 271,30 0,20 0,50 27,13

1 3,00 0,20 0,50 0,30

27,43

07.02 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia excavació, en capes de 30cm de gruix  màxim, inclòs
estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 %  del próctor nor-
mal. (Segons Art.332/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

125 1 271,30 0,20 0,30 16,28

1 3,00 0,20 0,30 0,18

16,46

07.03 m³  Replè de rases amb sorra                                        

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix  mà-
x im, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

125 1 271,30 0,20 0,20 10,85

1 3,00 0,20 0,20 0,12

10,97

07.04 m   Encreuament carrer amb tub 20 cm                                

D'encreuament d'instal.lació per carrer format amb tub de 20 cm. de diàmetre de formigó centrifugat i
formigonat fins a la cota del carrer amb formigó HM-D-150/Tova/IIa, inclòs excavació de rasa i
transport de les terres sobrants fins a abocador autoritzat. Criteri d'amidament: longitud realment exe-
cutada.

1 7,00 7,00

2 9,00 18,00

25,00

07.05 m   Banda senyalitzadora de plàstic                                 

De subministrament i col.locació de banda de plàstic indicadora d'instal.lació. Criteri d'amidament:
longitud teòrica senyalitzada.

125 1 271,30 271,30

1 3,00 3,00

274,30

07.06 m   Canonada polietilè 125 mm i 10 a                                

De subministrament i col.locació de canonada de polietilè de 10 Atm. de pressió i 125 mm. de diàme-
tre, inclòs part proporcional d'accessoris, soldadures i proves de serveis, tot segons especificacions
de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

125 1 271,30 271,30

1 3,00 3,00

274,30

07.07 u   Vàlvula comporta tub pe 125                                     

De subministrament i col.locació de vàlvula de comporta telescòpica Belgicast amb arqueta, per ca-
nonada de PE de 125 mm. de diàmetre, inclòs juntes, brides i peces especials, totalment col.locada i
preparada, tot segons especificacions de projecte.. Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

6 6,00

6,00

07.08 u   Hidrant tub pe 125                                              

De subministrament i col.locació d'hidrant d'incendis Belgicast amb arqueta metàl·lica incorporada, de
DN-100 per anar col.locat sobre canonada de PE de 125 mm. de diàmetre, inclòs placa senyalitza-
dora, juntes, brides i peces especials. Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

1 1,00
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1,00

07.09 u   Boca de reg tub pe 63                                           

De subministrament i col.locació de boca de reg Belgicast, racord D.45, amb marc i tapa de fosa, per
anar col.locada sobre canonada de PE de 63 mm. de diàmetre, inclòs juntes, brides i peces espe-
cials. Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

1 1,00

1,00

07.10 u   Escomesa tub pe 1"                                              

D'escomesa amb tub de polietilè de 1" i vàlvula d'esfera, inclòs claus de pas, brides i peces espe-
cials. Criteri d'amidament: unitats realment executades.

senzilles 14 1,00 14,00

1 1,00 1,00

15,00

07.11 u   Connexió a la xarxa municipal                                   

De connexió de la nova canonada a la xarxa municipal, inclòs enderroc i posterior reposició del pou
de connexió, si és necessari, collarins, brides, accessoris i tots els treballs aux iliars necessaris. Cri-
teri d'amidament: unitats realment executades.

2 2,00

2,00

07.12 u   Arqueta registrable 40x40x60 cm.                                

De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 40x40x60 cm. (m.i.), inclòs tapa quadrada
de fosa dúctil de 40x40 cm.  Criteri d'amidament: unitats realment executades.

Encreuamnets 3 2,00 6,00

escomeses senzilles 14 14,00

1 1,00

21,00
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CAPITOL 08 DESVIAMENT LINIA AERIA EXISTENT                                 

08.01 UT  ADEQUACIO INSTAL.LACIONS EXISTENTS                              

erveis afectats de la Companyia Elèctrica Endesa ex istents dins l'àmbit del PMU 3.01, segons
pressupostos TE:EPSAK i TC: EPSD7 de la Companyia, ADJUNTS A L'APARTAT D'ANEXES
DEL PROJECTE.

1,00

08.02 UT  NOVES INSTAL.LACIONS DE LA XARXA                                

Serveis afectats de la Companyia Elèctrica Endesa ex istents dins l'àmbit del PMU 3.01, segons
pressupostos TE:EPSAK i TC: EPSD7 de la Companyia, ADJUNTS A L'APARTAT D'ANEXES
DEL PROJECTE.

1,00
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CAPITOL 09 SUBMINISTRE EN B.T.                                             

09.01 UT  NOVA XARXA                                                      

serveis afectats de la Companyia Elèctrica Endesa ex istents dins l'àmbit del PMU 3.01, segons
pressupostos EQ1BF i EQ1BH de la Company ia, ADJUNTS A L'APARTAT D'ANEXES DEL
PROJECTE.

1,00

09.02 UT  ADEQUACIÓ INSTAL.LACIONS EXISTENTS                              

serveis afectats de la Companyia Elèctrica Endesa ex istents dins l'àmbit del PMU 3.01, segons
pressupostos EQ1BF i EQ1BH de la Company ia, ADJUNTS A L'APARTAT D'ANEXES DEL
PROJECTE.

1,00
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CAPITOL 10 TELECOMUNICACIONS                                               

10.01 m³  Excavació de rases                                              

D'excavació de terres en rases, en qualsevol tipus de terreny, inclòs enderrocament d'instal·lacions
prèv ies ex istents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o
lloc d'utilització a obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excavat.

2C 63 1 191,40 0,45 0,50 43,07

4C 63 1 169,55 0,45 0,65 49,59

2C 110 1 53,30 0,45 0,60 14,39

4C 110 1 81,00 0,45 0,80 29,16

136,21

10.02 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia excavació, en capes de 30cm de gruix  màxim, inclòs
estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 %  del próctor nor-
mal. (Segons Art.332/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

2C 63 1 191,40 0,45 0,25 21,53

4C 63 1 169,55 0,45 0,25 19,07

2C 110 1 53,30 0,45 0,25 6,00

4C 110 1 81,00 0,45 0,25 9,11

55,71

10.03 m   Prisma telèfons de 2 conductes 63                               

De prisma de telèfons de 45x22 cm. format per 2 conductes de pvc de 63 mm. de diàmetre recoberts
amb formigó HM-D-150/Tova/20/IIa, inclòs les connexions a les arquetes. Criteri d'amidament: lon-
gitud realment executada.

2C 63 1 191,40 191,40

191,40

10.04 m   Prisma telèfons de 2 conductes 110                              

De prisma de telèfons de 45x28 cm. format per 2 conductes de pvc de 110 mm. de diàmetre reco-
berts amb formigó HM-D-150/Tova/20/IIa, inclòs les connexions a les arquetes. Criteri d'amidament:
longitud realment executada.

2C 110 1 53,30 53,30

53,30

10.05 m   Prisma telèfons de 4 conductes 63                               

De prisma de telèfons de 45x31 cm. format per 4 conductes de pvc de 63 mm. de diàmetre recoberts
amb formigó HM-D-150/Tova/20/IIa, inclòs les connexions a les arquetes. Criteri d'amidament: lon-
gitud realment executada.

4C 63 1 169,55 169,55

169,55

10.06 m   Prisma telèfons de 4 conductes 110                              

De prisma de telèfons de 45x46 cm. format per 4 conductes de pvc de 110 mm. de diàmetre reco-
berts amb formigó HM-D-150/Tova/20/IIa, inclòs les connexions a les arquetes. Criteri d'amidament:
longitud realment executada.

4C 110 1 81,00 81,00

81,00

10.07 u   Arqueta tipus M                                                 

D'arqueta tipus M de Telefònica, de 30x30x65 cm. (m.i.), de formigó prefabricat i tapa de fundició
dúctil,  inclòs connexions amb els prismes i escomeses. Criteri d'amidament: unitats realment exe-
cutades.

M 1 1,00

1,00

10.08 u   Arqueta tipus DM                                                

D'arqueta tipus DM de Telefònica, de 92x48x92 cm. (m.i.), de formigó prefabricat i tapa de formigó
homologada per la companyia, inclòs connexions amb els prismes. Criteri d'amidament: unitats real-
ment executades.
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

DM 10 10,00

10,00

10.09 u   Arqueta tipus DM amb armari                                     

D'arqueta tipus DM de Telefònica, de 92x48x92 cm. (m.i.), de formigó prefabricat i tapa de formigó
homologada per la companyia, amb armari d'escomeses, inclòs connexions amb els prismes. Criteri
d'amidament: unitats realment executades.

Armari 1 1,00

1,00

10.10 m   Escomesa telèfon amb tub de 63                                  

D'escomesa de telèfons amb tub de pvc de 63 mm. de diàmetre, des d'arqueta M fins a parcel.la, in-
clòs connexions i accesoris. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

DM 11 2,00 22,00

22,00

10.11 m   Connexió a xarxa                                                

Connexió a la xarxa ex istent formada per obertura de rasa en carrer, col.locació de tubs, formigonat
fins a 5 cm. de la rasant definitiva, connexió del prisma en arqueta DM existent i acabat de la rasa
amb panot igual a l'ex istent. Les feines es faran tallant la rasa amb radial, col.locació de planxes d'a-
cer per permetre el trànsit i permisos dels titulars del carrer o carretera. Criteri d'amidament: longitud
realment executada.

1 32,00 32,00

32,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 11 GAS                                                             

11.01 m³  Excavació de rases                                              

D'excavació de terres en rases, en qualsevol tipus de terreny, inclòs enderrocament d'instal·lacions
prèv ies ex istents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o
lloc d'utilització a obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excavat.

40 1 232,65 0,20 0,50 23,27

escomeses

v .o. 14 2,00 0,50 0,50 7,00

30,27

11.02 m³  Replè de rases amb sorra                                        

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix  mà-
x im, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

40 1 232,65 0,20 0,20 9,31

escomeses

v .o. 14 2,00 0,20 0,20 1,12

10,43

11.03 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia excavació, en capes de 30cm de gruix  màxim, inclòs
estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 %  del próctor nor-
mal. (Segons Art.332/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

40 1 232,65 0,20 0,30 13,96

escomeses

v .o. 14 2,00 0,20 0,30 1,68

15,64

11.04 m   Canonada polietilè 32mm i 10at                                  

De subministrament i col.locació de canonada de polietilè de 10Atm. de pressió i 32mm de diàmetre.
Inclòs part proporcional d'accessoris, unions, soldadures i proves de serveis, tot segons especifica-
cions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

escomeses

v .o. 14 2,00 28,00

28,00

11.05 m   Canonada polietilè 40mm i 10at                                  

De subministrament i col.locació de canonada de polietilè de 10Atm. de pressió i 40mm de diàmetre.
Inclòs part proporcional d'accessoris, unions, soldadures i proves de serveis, tot segons especifica-
cions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

40 1 232,65 232,65

232,65
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 12 ENLLUMENAT PÚBLIC                                               

12.01 m³  Excavació de rases                                              

D'excavació de terres en rases, en qualsevol tipus de terreny, inclòs enderrocament d'instal·lacions
prèv ies ex istents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o
lloc d'utilització a obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excavat.

Línia 1 1 159,70 0,20 0,40 12,78

Línia 2 1 162,75 0,20 0,40 13,02

25,80

12.02 m³  Replè de rases amb sorra                                        

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix  mà-
x im, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

Línia 1 1 159,70 0,20 0,20 6,39

Línia 2 1 162,75 0,20 0,20 6,51

12,90

12.03 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia excavació, en capes de 30cm de gruix  màxim, inclòs
estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 %  del próctor nor-
mal. (Segons Art.332/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

Línia 1 1 159,70 0,20 0,20 6,39

Línia 2 1 162,75 0,20 0,20 6,51

12,90

12.04 m   Encreuament carrer canaflex 80                                  

D'encreuament d'instal.lació per carrer format per prisma de formigó de 30x30 cm., en protecció de
tub canaflex de 80 mm., inclòs excavació de rasa i transport de les terres sobrants fins a abocador
autoritzat. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

2 9,00 18,00

18,00

12.05 u   Arqueta registrable 40x40x60 cm.                                

De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 40x40x60 cm. (m.i.), inclòs tapa quadrada
de fosa dúctil de 40x40 cm.  Criteri d'amidament: unitats realment executades.

3 3,00

3,00

12.06 u   Quadre elèctric complet                                         

De subministrament i instal.lació de quadre elèctric complet, de triple tarifa, format per armari amb por-
ta i tanca, caixes de doble aïllament, comptador, ICP, diferencials, pies per a totes les línies, regleta
de borns, cablejat, cèdul.la fotoelèctrica, rellotge horari, tot segons esquema unifilar de projecte, inclo-
sa l'escomesa elèctrica des de la Companyia.  Criteri d'amidament: unitats realment executades.

QC 1 1,00

1,00

12.07 m   Cable de coure nu de 35 mm                                      

De subministrament i col.locació de cable de coure nu de 35 mm. per a unió equipotencial i posta a
terra de la instal.lació. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

Línia 1 1 159,70 159,70

Línia 2 1 162,75 162,75

322,45

12.08 u   Piqueta coure                                                   

De subministrament i col.locació de piqueta de coure de 1'5 m. de llargada, inclòs abraçadora i con-
nexió amb el cable de terra.  Criteri d'amidament: unitats realment executades.

QC 4 4,00

Bega 7930 15 15,00

19,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

12.09 m   Tub canaflex 63 mm.                                             

De subministrament i col.locació de tub corrugat de 63 mm. tipus canaflex.  Criteri d'amidament: lon-
gitud realment executada.

Línia 1 1 159,70 159,70

Línia 2 1 162,75 162,75

322,45

12.10 m   Conductor 0,6/1kv i 4x6                                         

De subministrament i col.locació de conductor de coure de 0,6/1Kv d'aïllament i de 4 x  6 mm. de
secció, inclòs connexions a bàculs i quadres, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'amida-
ment: longitud realment executada.

Línia 1 1 159,70 159,70

Línia 2 1 162,75 162,75

322,45

12.11 u   Llum. Bega 7930 led 39w i columna 5m pintada negre              

De subministrament i col.locació de bàcul format per lluminària BEGA 7930 LED39w de Lledó, igual
a les actuals, equipada amb equip LED de 39 w, inclòs columna galvanitzada cilindrica de 5 m. d'al-
çada pintada al forn negre, accessoris de connexió, cablejat interior del bàcul i formació de base de
fonamentació de 40x40x80 cm. de formigó HM-D-150/Tova/20/IIa, tot segons especificacions de
projecte. Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

Bega 7930 15 15,00

15,00

12.12 u   Projecte elèctric i legalització                                

De redacció de projecte elèctric i legalització de la instal.lació, inclòs impostos, OCA's i taxes.

1 1,00

1,00
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CAPITOL 13 PAVIMENTACIÓ                                                    

13.01 m²  Geotèxtil                                                       

De subministrament i col.locació de capa de propilè termolligat (geotèxtil) de 120 gr/m2, inclòs part
proporcional de solaps i retalls. Criteri d'amidament: superfície realment executada.

SOTA AGLOMERAT

v ials 1 1.184,50 1.184,50

1 7,90 7,90

v .o. 1 178,25 178,25

SOTA RIGOLA

1 18,00 0,30 5,40

1 111,00 0,30 33,30

1 238,30 0,30 71,49

SOTA VORADA

v ials 1 110,30 0,30 33,09

1 248,70 0,30 74,61

1 17,70 0,30 5,31

SOTA FORMIGÓ

c. marrades 1 138,40 138,40

1 14,00 14,00

1.746,25

13.02 m³  Subbase granular natural S-2                                    

De subbase granular S-2, per capes de 25 cm. de gruix  màxim, inclòs extensió, humectació o des-
secació i piconatge al 100 %  del pròctor modificat. (segons Art.501/PG3). Criteri d'amidament: perfil
teòric de ferm.

SOTA AGLOMERAT

v ials 1184,5 0,40 473,80

7,9 0,40 3,16

v .o. 178,25 0,40 71,30

SOTA RIGOLA

1 18,00 0,30 0,40 2,16

1 111,00 0,30 0,40 13,32

1 238,30 0,30 0,40 28,60

SOTA VORADA

v ials 1 110,30 0,30 0,40 13,24

1 248,70 0,30 0,40 29,84

1 17,70 0,30 0,40 2,12

SOTA FORMIGÓ

c. marrades 1 138,40 0,40 55,36

1 14,00 0,40 5,60

698,50

13.03 m³  Tot-u artificial fus Z-2                                        

De tot-u artificial fus Z-2, per capes de 25 cm. de gruix  màxim, inclòs extensió, humectació o desse-
cació i piconatge al 100 %  del pròctor modificat. (segons Art.501/PG3). Criteri d'amidament: perfil te-
òric de ferm.

SOTA AGLOMERAT

v ials 1184,5 0,20 236,90

7,9 0,20 1,58

v .o. 178,25 0,20 35,65

SOTA VORERES

v oreres 1 272,90 0,10 27,29

1 161,50 0,10 16,15

SOTA FORMIGÓ

c. marrades 1 138,40 0,20 27,68

1 14,00 0,20 2,80

348,05
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13.04 m²  Reg d'emprimació                                                

De reg d'emprimació amb emulsió asfàltica catiònica ECR0 amb una dosificació de 1,5 Kg/m2. (se-
gons Art.530/PG3). Criteri d'amidament: superfície teòrica del ferm.

v ials 1184,5 1.184,50

7,9 7,90

v .o. 178,25 178,25

1.370,65

13.05 m²  Reg d'adherència                                                

De reg d'adherència amb emulsió asfàltica catiònica ECR0 amb una dosificació de 1 Kg/m2. (Se-
gons Art.531/PG3). Criteri d'amidament: superfície teòrica del ferm.

v ials 1184,5 1.184,50

7,9 7,90

v .o. 178,25 178,25

1.370,65

13.06 t   Mescla bituminosa S-20                                          

De mescla bituminosa en calent S-20, en formació de capa intermitja, compactada com a mínim al 97
%  de la densitat de la proveta Marshall.(Segons Art.542/PG3). Criteri d'amidament: tones realment
executades.

v ials 1184,5 0,06 170,57 2.4                                             

7,9 0,06 1,14 2.4                                             

v .o. 178,25 0,06 25,67 2.4                                             

197,38

13.07 t   Mescla bituminosa D-12                                          

De mescla bituminosa en calent D-12, en formació de capa de rodament, compactada com a mínim
al 97 %  de la densitat de la proveta Marshall.(Segons Art. 542/PG3). Criteri d'amidament: tones re-
alment executades.

v ials 1184,5 0,06 170,57 2.4                                             

7,9 0,06 1,14 2.4                                             

v .o. 178,25 0,06 25,67 2.4                                             

197,38

13.08 m²  Paviment de formigó rentat a l'àcid, 10cm                       

Paviment de formigó HM-20 amb àrid rodó, per a calçades, gruix  10 cm armat amb mallat 20.20.5 o
amb fibres elàstiques per ev itar retracció, inclou subministrament, p.p. de junts de dilatació i contrac-
ció, encofrats etc. Acabat rentat a l'àcid semipulit (rebaixat) de formigó colorejat  de color a definir per
la DF. Tot inclòs segons plànols. Criteri d'amidament: superfície realment executada.

v oreres 1 272,90 272,90

1 161,50 161,50

434,40

13.09 m²  Paviment de formigó rentat a l'àcid, 15cm                       

Paviment de formigó HM-20 amb àrid rodó, per a calçades, gruix  15 cm armat amb mallat 20.20.5 o
amb fibres elàstiques per ev itar retracció, inclou subministrament, p.p. de junts de dilatació i contrac-
ció, encofrats etc. Acabat rentat a l'àcid semipulit (rebaixat) de formigó colorejat  de color a definir per
la DF. Tot inclòs segons plànols. Criteri d'amidament: superfície realment executada.

c. marrades 1 138,40 138,40

138,40

13.10 m   Tira de llamborda Black 20x10x8                                 

De subministrament i col.locació de tira de llamborda Black de Breinco, 20x10x8cm, col.locada amb
morter M-7,5.col·locat a truc de maceta amb morter fresc de ciment M-80a, les peces s'enllardarda-
ran amb llana dentada i ciment cola Tack de Kerakoll, i es deixarà una junta de 3-5mm entre les pe-
ces, inclou  adaptació de peces a marcs de tapes, rejuntat amb sorra ciment. Tot inclòs. Criteri d'ami-
dament: longitud realment executada.

c. marrades 10 3,75 37,50

1 7,35 7,35

1 34,20 34,20
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1 37,25 37,25

116,30

13.11 m   Rigola de formigó de 30x30x8 blanc                              

Rigola feta " in situ" de 30 x  30 cm. de formigó HM-20/Tova/20/IIa, acabada amb panot blanc de
30x30x8 cm. de Breinco, inclòs encofrat, excavació per assentament de la rigola i part proporcional
de guals i peces especials, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud real-
ment executada.

1 18,00 18,00

1 111,00 111,00

1 238,30 238,30

367,30

13.12 m   Vorada granit 20x24cm                                           

De subministrament i col.locació de vorada de granit de 20x24cm, col.locada sobre base de formigó i
rejuntada amb morter, inclòs part proporcional de peces especials per a la formació de guals i passos
de v ianants i minusvàlids. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

v ials 1 110,30 110,30

1 248,70 248,70

1 17,70 17,70

plataforma 2 6,00 12,00

1 12,25 12,25

400,95

13.13 u   Formació de gual granit 20x24cm                                 

c. marrades 1 1,00

1,00
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CAPITOL 14 SENYALITZACIÓ                                                   

14.01 m   Linia continua reflectant                                       

De línia continua blanca reflectant de 15 cm. de gruix , pintada a màquina amb pintura acrílica homolo-
gada. Criteri d'amidament: longitud realment pintada.

1 19,70 19,70

1 34,10 34,10

1 5,60 5,60

1 2,85 2,85

1 35,00 35,00

1 5,50 5,50

1 29,45 29,45

1 4,95 4,95

1 36,05 36,05

1 4,95 4,95

178,15

14.02 m²  Pintura reflectant passos zebra                                 

Pintat en zebrejats i símbols amb pintura de dos components, blanca, reflectant i homologada. Criteri
d'amidament:superfície realment pintada.

Passos v ianants 16 4,00 0,50 32,00

32,00

14.03 u   Senyal circular al. ref. 60 cm.                                 

De subministrament i col.locació de senyal circular d'alumini reflectant, de 60 cm, de prohibició o obli-
gació, inclòs subministrament i ancoratge de pal galvanitzat de secció rectangular i de 3 m. d'alçada.
Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

R-301 8 8,00

8,00

14.04 u   Senyal stop al. ref. 60 cm.                                     

De subministrament i col.locació de senyal d'alumini reflectant de 60 cm. R2 stop, inclòs subministra-
ment i ancoratge de pal galvanitzat de secció rectangular i de 3 m. d'alçada. Criteri d'amidament: uni-
tats realment instal·lades.

R-2 4 4,00

4,00

14.05 u   Senyal quadrat al. ref. 60 cm.                                  

De subministrament i col.locació de senyal quadrat d'alumini reflectant, de 60 cm, d'indicació, inclòs
subministrament i ancoratge de pal galvanitzat de secció rectangular i de 3 m. d'alçada. Criteri d'ami-
dament: unitats realment instal·lades.

S-13 8 8,00

8,00
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CAPITOL 15 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES                                        

15.01 pa  Obres imprevistes                                               

Unitats d'obra imprev istes a justificar amb els quadres de preus del projecte, a incloure íntegrament
en l'oferta del Contractista i no subjecta a baixa.

1 1,00

1,00

15.02 u   Control de qualitat                                             

Realització dels assajos del control de qualitat de les obres continguts al programa de control de quali-
tat del projecte i altres que determini la Direcció Facultativa de les obres. Inclòs en els preus de la
oferta del Contractista fins a l'1%  del PEM de l'obra.

1 1,00

1,00

15.03 u   Seguretat i salut en el treball                                 

Mesures preventives en matèria de seguretat i salut en el treball contingudes a l'estudi de seguretat i
salut de l'obra i ratificades en el pla de seguretat redactat pel Contractista, segons detall del pressu-
post del propi estudi de seguretat, a incloure íntegrament en l'oferta del Contractista i no subjecta a
baixa.

1 1,00

1,00
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 LLISTAT DE MATERIALS  (Pres)
                                                                

CODI UD RESUM PREU

1000010      h   Cap de colla                                                    20,17

1000015      h   Oficial 1a.                                                     16,81

1000015S     h   Oficial 1a.                                                     17,65

1000020      h   Ajudant d'obra                                                  15,97

1000030      h   Manobre especialista                                            16,00

1000040      h   Manobre                                                         15,50

1000040S     h   Manobre                                                         15,97

1000065      h   Oficial 1a. pintor                                              16,81

1000095      h   Oficial serralller                                              16,81

1000115      h   Oficial 1a. instal.lador                                        16,81

1000120      h   Ajudant instal.lador                                            15,97

1000125      h   Topògraf                                                        20,17

1000130      h   Ajudant topògraf                                                18,00

2000005      h   Camió petit 8 Tn                                                28,57

2000010      h   Camió mitja. 15 Tn                                              35,00

2000015      h   Camió gros 20 Tn                                                38,00

2000020      h   Martell trencador s/ex cav adora                                  50,00

2000030      h   Camió regador                                                   33,61

2000050      h   Pala ex cav adora s/pneumatics                                    50,42

2000060      h   Pala retroex cav ad s/pneumatics                                  31,09

2000068      h   Retro Giratoria                                                 50,00

2000070      h   Piconadora estatica s/pneumatics                                48,32

2000075      h   Piconadora v ibrad.autopropulsada                                42,02

2000095      h   Motoniv elladora                                                 54,62

2000100      h   Estenedora                                                      71,27

2000105      h   Maquina de pintar                                               25,00

2000110      h   Piconadora manual                                               5,00

2000457      u   Escomesa per a quadre                                           1.500,00

3000001      kg  Acer B-500-S                                                    0,62

3000015      m³  Formigó HM-D-100/Tov a/20/IIa                                    60,00

3000020      m³  Formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa                                    62,50

3000021      m³  Formigó HM-20/Tov a/20/IIa                                       70,00

3000025      m³  Formigó HM-20/Tov a/20/IIa                                       70,00

3000029      m³  Formigó de netaja                                               60,00

3000030      m³  Formigó HA-20/Tov a/20/IIa                                       70,00

3000035      m³  Formigó HA-25/Tov a/20/IIa                                       78,00

3000036      m²  Tractament rentat a l'àcid                                      16,00

3000038      m³  Morter CP M-7,5                                                 75,00

3000050      m³  Material adequat transportat a obra                             5,10

3000065      m³  Subbase granular S-2                                            12,12

3000070      m³  Tot-ú artificial Z-2                                            18,00

3000085      m³  Sorra fina                                                      22,00

3000090      m³  Grav a de matx uqueig                                             18,00

3000110      tn  Mescla bituminosa en calent S-20                                47,00

3000125      tn  Mescla bituminosa en calent D-12                                51,00

3000130      kg  Emulsió asfaltica cationica ECR0                                0,16

3000132      kg  Emulsió asfaltica cationica  ECR                                0,35

3000138      m²  Geotèx til de 120 g/m2                                           0,80

3000160M     m   Vorada granit 20x 24cm                                           15,20

3000203      m²  Panot 30x 30x 8 cm blanc                                          23,00

3000249      m²  Tira llamborda env ellida Black 8 cm                             17,16

3000255      kg  Pintura reflectant homologada                                   2,20

3000260      u   Seny al stop alum. ref. 60 cm                                    60,00

3000270      u   Seny al circular alum. ref. 60 cm                                60,00

3000271      u   Seny al quadrat alum. ref. 60 cm                                 60,00

3000300      u   Pal galv anitzat de 3 m.                                         12,00

3000305      u   Tub formigó v ibropremsat de 200                                 5,20

3000379      m   Tub pv c alv eolar 315 mm                                         16,37

3000380      m   Tub pv c alv eolar 200 mm.                                        6,86

3000382      m   Tub pv c drenant 110 mm.                                         1,17

3000403      m²  Encofrat per rev estir                                           10,00

3000404      m²  Encofrat per quedar v ist                                        25,00

3 de julio de 2017  Pàgina 1



 LLISTAT DE MATERIALS  (Pres)
                                                                

CODI UD RESUM PREU

3000405      u   Anell pou de 80 cm.                                             67,00

3000406      u   Anell pou de 100 cm.                                            72,00

3000410      u   Capçal superior 80/60                                           79,50

3000411      u   Capçal superior 100/60                                          90,19

3000420      u   Marc i tapa de fosa dúctil 60 cm                                50,00

3000430      u   Marc i tapa de fosa 40x 40                                       20,00

3000440      u   Caix ó per embornal de 60x 40                                     85,00

3000445      u   Marc i reix a abatibla embornal                                  35,00

3000455      m   Banda seny alitzadora instal.                                    0,20

3000458      u   Quadre elèctric complet                                         3.000,00

3000465      u   Tub canaflex  63 mm                                              1,00

3000470      m   Cable coure nu de 35 mm                                         1,30

3000480      u   Piqueta 1.5 m                                                   7,62

3000485      u   Grapa connex ió piqueta                                          1,10

3000491      m   cable de coure de 4x 6                                           3,40

3000619      u   Base fonamentació 40x 40x 80 cm.                                  25,00

3000649M     u   Columna cilíndrica galv anitzada de 5m pintada negre             300,00

3000665M     u   Lluminària bega 7930 led 39w                                     420,00

3000684      u   Projecte elèctric i legalització                                900,00

3000685      m   Tub polietile de 32 mm                                          1,44

300069532    m   Canonada polietilè de 32mm 10Atm                                1,62

300069540    m   Canonada polietilè de 40mm 10Atm                                1,72

300069550    m   Canonada polietilè de 50mm 16Atm                                2,26

3000707      m   Canonada polietilè 110 mm                                       7,63

3000714      u   Valv ula comporta telescopica 125                                221,64

3000740      u   Hidrant  100 mm amb arqueta                                     420,00

3000755      u   Boca de reg de 63 mm                                            114,00

3000775      u   Arqueta prefabricada comptador                                  102,36

3000790      u   Valv ula d'esfera d'1"                                           135,98

3000799      u   Brida, collarí i accessoris                                     100,00

3000800      u   Arqueta tipus M 30x 30x 65 cm amb tapa                            54,17

3000803      u   Arqueta tipus DM, de 92x 48x 92 cm amb tapa                       104,73

3000806      u   Armari amb sòcol                                                50,00

3000811      m   Tub pv c de 63 mm                                                0,56

3000811M     m   Tub pv c de 110 mm                                               0,98

3001044M1    m   Barana d'acer inox . de 70 cm                                    130,00

3001060      K   Resina epox i                                                    75,00

30010TR      u   trapa d'acer inox . de 60x 60cm amb pany                           400,00

3002000      pa  Obres imprev istes                                               5.000,00

3002020      pa  Seguretat i salut en el treball                                 7.500,00

3010008      u   Graó d'escala de gat Europate                                   15,00

3010009      m²  Religa galv anitzada 30x 30 mm.                                   30,00

3010010      kg  Acer laminat IPN-120 galv anitzat                                1,21

A0123000     h   Oficial 1a encofrador                                           24,98

A0124000     h   Oficial 1a ferrallista                                          24,98

A0133000     h   Ajudant encofrador                                              22,17

A0134000     h   Ajudant ferrallista                                             22,17

B0654070     m³  Formigó HA-30/T/12/IIIa,>=300kg/m3 ciment                       83,49

B0718U01     m³  Morter de ciment cola per ex teriors Tack de Kerakoll            455,29

B0A14200     kg  Filferro recuit,d=1,3mm                                         1,08

B40DIC10     m²  Amortització encofrat p/lloses form.v ist                        4,75

BOOIBOM      u   Boies                                                           60,00

C2005U00     h   Regle v ibratori per a formigonat de soleres                     3,73

CQ           pa  Control de Qualitat                                             2.500,00

D0B2A100     kg  Acer B500S,manip.taller,el.obra                                 0,82

DRAESPA      u   Electrobomba Drainex  400 ESPA                                   3.740,00

MATDIV       u   Material div ers                                                 300,00

PEDRAESC    m³  Pedra calcària per escollera                                    31,48

QUACONBO   u   Quadre de control                                               510,00
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS                                                 
01.01 u   Replanteig aliniacions/parcel.                                  1.526,80

De replanteig de les aliniacions de carrers, murs, serveis, etc, i atermenament de les parcel.les
amb fites de formigó.

MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS  EUROS amb VUITANTA
CÈNTIMS

01.02 pa  Afecció accés finca veïna                                       3.000,00

Afecció accés a finca veïna amb modificació de tram de terrassa i barana, nou accés, etc. Unitat
d'obra a justificar amb els quadres de preus del projecte, a incloure íntegrament en l'oferta del
Contractista i no subjecta a baixa.

TRES MIL  EUROS
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CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 02 ENDERROCS                                                       
02.01 m²  Enderroc vorera/paviment formigó                                1,31

Enderroc de voreres i pav iments de formigó o aglomerat,amb mitjans adequats, inclòs extracció
tots els elements d'urbanització ex istents sobre el pav iment, selecció de runa, transport de resi-
dus (fusta,acer,v idre,...) a abocador autoritzat, cànons de tractament i taxes d'abocament, i tras-
llat dins l'obra de les runes aptes per terraplè (aglomerat, formigó,...), personal, lloguer de mitjans
auxiliars, desconnexió de serveis ex istents i mesures de seguretat durant les obres.
C.Amid.:m2 de superfície a enderrocar.

UN  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

02.02 u   Extracció i protecció d'elements diversos                       813,96

Extracció d'elements diversos: casetes, coberts, pals, tanques, etc amb destí a magatzem o
abocador. Inclòs taxes. C.Amid.:unitat completa.

VUIT-CENTS TRETZE  EUROS amb NORANTA-SIS
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 03 MURS DE FORMIGÓ                                                 
03.01 m³  Excavació de rases                                              8,59

D'excavació de terres en rases, en qualsevol tipus de terreny, inclòs enderrocament d'instal·la-
cions prèv ies ex istents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador
autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric exca-
vat.

VUIT  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

03.02 m³  Formigó de neteja                                               66,23

Formigó de neteja i anivellament, abocat a rasa i posterior nivellat, inclòs bombament del formigó
i esgotement d'aigua si és necessari. Criteri d'amidament: cúbic teòric formigonat.

SEIXANTA-SIS  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

03.03 m³  Fonament armat HA-25                                            170,57

Fonament de formigó armat amb formigó HA-25/20/Tova/IIa i armat amb la quantitat d'acer corru-
gat B-500-S definida en plànols de detall, inclòs encofrat, bombament del formigó i esgotement
d'aigua si és necessari. Criteri d'amidament: cúbic teòric formigonat.

CENT SETANTA  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

03.04 m²  Geotèxtil                                                       0,92

De subministrament i col.locació de capa de propilè termolligat (geotèxtil) de 120 gr/m2, inclòs
part proporcional de solaps i retalls. Criteri d'amidament: superfície realment executada.

ZERO  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

03.05 m³  Tot-u artificial fus Z-2                                        22,98

De tot-u artificial fus Z-2, per capes de 25 cm. de gruix  màxim, inclòs extensió, humectació o
dessecació i piconatge al 100 %  del pròctor modificat. (segons Art.501/PG3). Criteri d'amida-
ment: perfil teòric de ferm.

VINT-I-DOS  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

03.06 m³  Mur formigó de 20/50 cm. vist                                   291,77

Mur de formigó armat, de 20-50 cm. de gruix , amb formigó HA-25/Tova/20/IIa, armat amb la
quantitat d'acer corrugat B-500-S definida en plànols de detall i encofrat a dues cares v istes, in-
clòs esperes, juntes d'estanqueitat, matarracó, tubs, caixes, bombament del formigó si és neces-
sari i mitjans aux iliars i de seguretat necessaris. Criteri d'amidament: cúbic teòric formigonat.

DOS-CENTS NORANTA-UN  EUROS amb SETANTA-SET
CÈNTIMS

03.07 m³  Coberta de llosa formigó 20cm vista                             75,52

Llosa de formigó armat, de 20 cm. de gruix , amb formigó HA-25/Tova/20/IIa, armat amb la quan-
titat d'acer corrugat B-500-S definida en plànols de detall i encofrat a 1 cara v ista i cara superior
lliscada per quedar v ista, inclòs esperes, juntes d'estanqueitat, matarracó, tubs, caixes, bomba-
ment del formigó si és necessari i mitjans aux iliars i de seguretat necessaris. Criteri d'amidament:
cúbic teòric formigonat.

SETANTA-CINC  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

03.08 m   Barana d'acer inox de 70cm                                      139,90

Barana d'acer inox idable AISI-316 sorrejat de 70cm d'alçada, formada per passamà rectificat
50x10mm amb aleta inferior rectificada 20x10mm i muntants rectificats cada metre 50x10mm,
acabats amb barra roscada inox de 10mm fixada al mur amb taladre de 12mm i resina epoxi, se-
gons especificacions i detalls de projecte. Criteri d'amidament: longituds realment executades.

CENT TRENTA-NOU  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

03.09 u   Porta acer corten 90x210cm                                      1.386,62

Subministre i col.locació de porta d'acer corten de dimensions 90x210cm, sòcol, ferramenta d'a-
cer inox idable: frontiisses, pany de seguretat de 3 punts, manetes, tiradors, molles, guies i tots
els accessoris necessaris per a la seva col.locació i funcionament, tot segons projecte. Inclòs
qualsevol material, feina o maquinària per tal de deixar la unitat d'obra completament acabada i
executada, tot inclòs.

MIL TRES-CENTS VUITANTA-SIS  EUROS amb
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

03.10 u   Trapa registre d'acer inox de 60x60cm                           489,83

Trapa d'accés i registre d'acer inox idable AISI-316 sorrejat de 60x60cm, formada per marc de
passamà rectificat 250x10mm amb aleta inferior rectificada en formació de tapajunts 50x10mm i
tapa amb estructura i planxa fixada al marc amb frontisses i pany de cadenat. Tot rejuntat i fixat a
l'estructura de formigó amb taladres de 12mm de diàmetre i resina epoxi, segons especificacions
i detalls de projecte.

QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU  EUROS amb
VUITANTA-TRES CÈNTIMS

3 de julio de 2017  Pàgina 4



QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 04 MOVIMENT DE TERRES                                              
04.01 m³  Neteja, esbrossada del terreny i apilament de terra vegetal     2,19

Neteja, eliminació de petits volums construïts, esbrossada del terreny (inclòs tala i extracció de
soques), excavació i apilament dins l'obra dels primers 20cm de terra vegetal, amb mitjans me-
cànics, càrrega i transport de material a abocador autoritzat (inclòs transport, cànons i taxes) o
lloc d'utilització dins l'obra. Inclòs desconnexió d'instal·lacions i serveis ex istents. Criteri d'amida-
ment: perfil teòric excavat.

DOS  EUROS amb DINOU CÈNTIMS

04.02 m³  Excavació a cel obert                                           2,73

Excavació de terres a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport fins a
abocador autoritzat o lloc d'utilització dins l'obra.(Segons art.320/PG3). Criteri d'amidament: perfil
teòric excavat.

DOS  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

04.03 m³  Terraplè material de l'excavac.                                 1,62

Formació de terraplè amb material de la pròpia excavació, en capes de 25 a 30 cm. de gruix
màxim, inclòs piconatge del terreny natural, ex tensió, humectació o dessecació, i piconatge amb
una densitat mínima del 95 %  del pròctor normal.(Segons art.330/PG3). Criteri d'amidament: per-
fil teòric terraplenat.

UN  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

04.04 m³  Terraplè material adequat de préstec                            6,72

Formació de terraplè amb material adequat de préstec, en capes de 25 a 30 cm. de gruix  màxim,
inclòs material de préstec transportat a obra, piconatge del terreny natural, extensió, humectació o
dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 %  del pròctor normal.(Segons
art.330/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric terraplenat.

SIS  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

04.05 m³  Escollera                                                       103,27

Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora,
amb la cara exterior concertada. Inclòs qualsevol material i/o feina per deixar la unitat d'obra
completament acabada, muntatge segons característiques del sistema i/o patent.

CENT TRES  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
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CAPITOL 05 SANEJAMENT                                                      
05.01 m³  Excavació de rases                                              8,59

D'excavació de terres en rases, en qualsevol tipus de terreny, inclòs enderrocament d'instal·la-
cions prèv ies ex istents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador
autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric exca-
vat.

VUIT  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

05.02 m³  Replè de rases amb sorra                                        26,63

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix
màxim, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

VINT-I-SIS  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

05.03 m³  Replè rases material excavació                                  6,60

De replè de rases amb material de la pròpia excavació, en capes de 30cm de gruix  màxim, in-
clòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 %  del próc-
tor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

SIS  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

05.04 m   Canonada polietilè 50mm i 16Atm                                 2,91

De subministrament i col.locació de canonada de polietilè de 16Atm. de pressió i 50mm de dià-
metre. Inclòs part proporcional d'accessoris, unions, soldadures i proves de serveis, tot segons
especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

DOS  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

05.05 m   Canonada pvc reforçat 315 mm                                    17,50

De canonada de pvc alveolar de 315 mm. de diàmetre, tipus Wavihol, clase 41, sèrie 13500
kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4 kn/m2, col.locada en rases sobre llit
de sorra, inclòs connexions entre canonades, a pous, peces especials i accesoris, segons espe-
cificacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

DISSET  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

05.06 m   Canonada pvc reforçat 200 mm                                    7,99

De canonada de pvc alveolar de 200 mm. de diàmetre, tipus Wavihol, clase 41, sèrie 13500
kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4 kn/m2, col.locada en rases sobre llit
de sorra, inclòs connexions entre canonades, a pous, peces especials i accesoris, segons espe-
cificacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

SET  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

05.07 m³  Formigó HM-D-150 en protecció tubs                              63,23

De subministrament i estesa de formigó HM-D-150/Tova/20/IIa en protecció de tubs. Criteri d'a-
midament: cúbic teòric formigonat, descomptant canonades.  Criteri d'amidament: perfil teòric for-
migonat deduint canonada.

SEIXANTA-TRES  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

05.08 u   Pou de registre de formigó 80                                   310,69

De subministrament i col.locació de pou de registre, de formigó, de 80 cm. de diàmetre (m.i.) for-
mat per capçal troncocònic de 60 cm. d'amplada, tapa de registre de fosa dúctil de 40 Tn., base
de 10 cm. de formigó, murets de formigó de 90 cm. d'alçada i part proporcional d'encofrat fins a
sobre el tub, tot amb formigó HM-D-150/Tova/20/IIa, segons especificacions de projecte. Criteri
d'amidament: unittats realment executades.

TRES-CENTS DEU  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

05.09 u   Base de pou de registre 100 cm                                  240,59

De construcció de base de registre de formigó de 100 cm de diàmetre, de 20 cm. de gruix , mu-
rets de formigó de 90 cm. d'alçada i part proporcional d'encofrat fins a sobre el tub, tot segons es-
pecificacions de projecte. Criteri d'amidament: unittats realment executades.

DOS-CENTS QUARANTA  EUROS amb CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS

05.10 u   Capçal i tapa de pou de registre                                162,60

De subministrament i col.locació de capçal troncocònic de 60-100 cm. d'amplada i 60 cm. d'alça-
da i tapa de registre de seguretat de fosa dúctil de 40 Tn., tot segons especificacions de projecte.
Criteri d'amidament: unittats realment executades.

CENT SEIXANTA-DOS  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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05.11 m   Anell suplem. de pou de registre                                124,41

De subministrament i col.locació d'anell suplementari de 100 cm. de diàmetre i dos graons de Eu-
ropates, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longituds realment executa-
des.

CENT VINT-I-QUATRE  EUROS amb QUARANTA-UN
CÈNTIMS

05.12 u   Pou de registre i descàrrega 5m                                 1.631,91

De subministrament i col.locació de pou de registre i descàrrega, de formigó, de 150x150 cm.
(m.i.) i 5,00 m. d'alçada, format per capçal troncocònic de 60 cm. d'amplada, tapa de registre de
seguretat i de fosa dúctil de 40 Tn., base de 10 cm. de formigó, murets de formigó de 20 cm. de
gruix , i part proporcional d'encofrat, tot amb formigó HM-20/Tova/20/IIa, segons especificacions
de projecte. Criteri d'amidament: unittats realment executades.

MIL SIS-CENTS TRENTA-UN  EUROS amb NORANTA-UN
CÈNTIMS

05.13 u   Connexió a la xarxa municipal                                   258,41

De connexió del col.lector a tub de formigó de 400 mm existent a la xarxa municipal, inclòs en-
derroc i posterior reposició del pou de connexió, si és necessari. Criteri d'amidament: unittats re-
alment executades.

DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT  EUROS amb
QUARANTA-UN CÈNTIMS

05.14 u   Sistema de bombeig                                              9.180,04

Sistema de bombeig format per dues bombes Drainex 400 de ESPA, quadre de control, boies,
etc. Inclòs qualsev l material i/o feina per deixar la unitat d'obra completament acabada i en funcio-
nament.

NOU MIL CENT VUITANTA  EUROS amb QUATRE
CÈNTIMS
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CAPITOL 06 PLUVIALS                                                        
06.01 m³  Excavació de rases                                              8,59

D'excavació de terres en rases, en qualsevol tipus de terreny, inclòs enderrocament d'instal·la-
cions prèv ies ex istents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador
autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric exca-
vat.

VUIT  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

06.02 m³  Replè de rases amb sorra                                        26,63

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix
màxim, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

VINT-I-SIS  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

06.03 m³  Replè rases material excavació                                  6,60

De replè de rases amb material de la pròpia excavació, en capes de 30cm de gruix  màxim, in-
clòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 %  del próc-
tor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

SIS  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

06.04 m³  Replè de rases amb grava                                        22,63

De replè de rases amb grava de matxuqueig per a drenatge i protecció dels conductes, en capes
de 25 a 30 cm. de gruix  màxim, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amidament: cúbic teòric re-
plenat.

VINT-I-DOS  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

06.05 m²  Geotèxtil                                                       0,92

De subministrament i col.locació de capa de propilè termolligat (geotèxtil) de 120 gr/m2, inclòs
part proporcional de solaps i retalls. Criteri d'amidament: superfície realment executada.

ZERO  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

06.06 m   Canonada pvc reforçat 315 mm                                    17,50

De canonada de pvc alveolar de 315 mm. de diàmetre, tipus Wavihol, clase 41, sèrie 13500
kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4 kn/m2, col.locada en rases sobre llit
de sorra, inclòs connexions entre canonades, a pous, peces especials i accesoris, segons espe-
cificacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

DISSET  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

06.07 m   Canonada pvc reforçat 200 mm                                    7,99

De canonada de pvc alveolar de 200 mm. de diàmetre, tipus Wavihol, clase 41, sèrie 13500
kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4 kn/m2, col.locada en rases sobre llit
de sorra, inclòs connexions entre canonades, a pous, peces especials i accesoris, segons espe-
cificacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

SET  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

06.08 m   Tub drenant pvc 110 mm.                                         2,14

De canonada drenant de pvc alveolar de 110 mm. de diàmetre, col.locada en rases sobre llit de
sorra, inclòs connexions entre canonades, a pous, peces especials i accesoris, segons especifi-
cacions de projecte.Criteri d'amidament: longitud realment executada.

DOS  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

06.09 u   Pou de registre de formigó 80                                   310,69

De subministrament i col.locació de pou de registre, de formigó, de 80 cm. de diàmetre (m.i.) for-
mat per capçal troncocònic de 60 cm. d'amplada, tapa de registre de fosa dúctil de 40 Tn., base
de 10 cm. de formigó, murets de formigó de 90 cm. d'alçada i part proporcional d'encofrat fins a
sobre el tub, tot amb formigó HM-D-150/Tova/20/IIa, segons especificacions de projecte. Criteri
d'amidament: unittats realment executades.

TRES-CENTS DEU  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

06.10 u   Base de pou de registre 100 cm                                  240,59

De construcció de base de registre de formigó de 100 cm de diàmetre, de 20 cm. de gruix , mu-
rets de formigó de 90 cm. d'alçada i part proporcional d'encofrat fins a sobre el tub, tot segons es-
pecificacions de projecte. Criteri d'amidament: unittats realment executades.

DOS-CENTS QUARANTA  EUROS amb CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS
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06.11 u   Capçal i tapa de pou de registre                                162,60

De subministrament i col.locació de capçal troncocònic de 60-100 cm. d'amplada i 60 cm. d'alça-
da i tapa de registre de seguretat de fosa dúctil de 40 Tn., tot segons especificacions de projecte.
Criteri d'amidament: unittats realment executades.

CENT SEIXANTA-DOS  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

06.12 m   Anell suplem. de pou de registre                                124,41

De subministrament i col.locació d'anell suplementari de 100 cm. de diàmetre i dos graons de Eu-
ropates, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longituds realment executa-
des.

CENT VINT-I-QUATRE  EUROS amb QUARANTA-UN
CÈNTIMS

06.13 u   Pou de registre i descàrrega 5m                                 1.631,91

De subministrament i col.locació de pou de registre i descàrrega, de formigó, de 150x150 cm.
(m.i.) i 5,00 m. d'alçada, format per capçal troncocònic de 60 cm. d'amplada, tapa de registre de
seguretat i de fosa dúctil de 40 Tn., base de 10 cm. de formigó, murets de formigó de 20 cm. de
gruix , i part proporcional d'encofrat, tot amb formigó HM-20/Tova/20/IIa, segons especificacions
de projecte. Criteri d'amidament: unittats realment executades.

MIL SIS-CENTS TRENTA-UN  EUROS amb NORANTA-UN
CÈNTIMS

06.14 u   Arqueta registrable 60x60 cm. fins 4m fondària                  170,25

De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 60x60 cm. (m.i.) i fins a 4 metres de
fondària, inclòs tapa quadrada de fosa dúctil de 60x60 cm. Criteri d'amidament: unittats realment
executades.

CENT SETANTA  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

06.15 u   Embornal sifònic amb reixa abatible                             194,31

De subministrament i col.locació d'embornal de 60x30 cm. (m.i), format per caixó de formigó pre-
fabricat amb sifó incorporat i tapa de fosa dúctil abatible D40, inclòs connexió a la xarxa de sane-
jament amb tub de 200 mm. de diàmetre. Criteri d'amidament: unittats realment executades.

CENT NORANTA-QUATRE  EUROS amb TRENTA-UN
CÈNTIMS
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CAPITOL 07 AIGUA POTABLE                                                   
07.01 m³  Excavació de rases                                              8,59

D'excavació de terres en rases, en qualsevol tipus de terreny, inclòs enderrocament d'instal·la-
cions prèv ies ex istents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador
autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric exca-
vat.

VUIT  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

07.02 m³  Replè rases material excavació                                  6,60

De replè de rases amb material de la pròpia excavació, en capes de 30cm de gruix  màxim, in-
clòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 %  del próc-
tor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

SIS  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

07.03 m³  Replè de rases amb sorra                                        26,63

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix
màxim, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

VINT-I-SIS  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

07.04 m   Encreuament carrer amb tub 20 cm                                40,07

D'encreuament d'instal.lació per carrer format amb tub de 20 cm. de diàmetre de formigó centrifu-
gat i formigonat fins a la cota del carrer amb formigó HM-D-150/Tova/IIa, inclòs excavació de ra-
sa i transport de les terres sobrants fins a abocador autoritzat. Criteri d'amidament: longitud real-
ment executada.

QUARANTA  EUROS amb SET CÈNTIMS

07.05 m   Banda senyalitzadora de plàstic                                 0,28

De subministrament i col.locació de banda de plàstic indicadora d'instal.lació. Criteri d'amidament:
longitud teòrica senyalitzada.

ZERO  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

07.06 m   Canonada polietilè 125 mm i 10 a                                9,57

De subministrament i col.locació de canonada de polietilè de 10 Atm. de pressió i 125 mm. de
diàmetre, inclòs part proporcional d'accessoris, soldadures i proves de serveis, tot segons espe-
cificacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

NOU  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

07.07 u   Vàlvula comporta tub pe 125                                     286,26

De subministrament i col.locació de vàlvula de comporta telescòpica Belgicast amb arqueta, per
canonada de PE de 125 mm. de diàmetre, inclòs juntes, brides i peces especials, totalment
col.locada i preparada, tot segons especificacions de projecte.. Criteri d'amidament: unitats real-
ment instal·lades.

DOS-CENTS VUITANTA-SIS  EUROS amb VINT-I-SIS
CÈNTIMS

07.08 u   Hidrant tub pe 125                                              484,62

De subministrament i col.locació d'hidrant d'incendis Belgicast amb arqueta metàl·lica incorpora-
da, de DN-100 per anar col.locat sobre canonada de PE de 125 mm. de diàmetre, inclòs placa
senyalitzadora, juntes, brides i peces especials. Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE  EUROS amb
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

07.09 u   Boca de reg tub pe 63                                           146,31

De subministrament i col.locació de boca de reg Belgicast, racord D.45, amb marc i tapa de fosa,
per anar col.locada sobre canonada de PE de 63 mm. de diàmetre, inclòs juntes, brides i peces
especials. Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

CENT QUARANTA-SIS  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

07.10 u   Escomesa tub pe 1"                                              169,73

D'escomesa amb tub de polietilè de 1" i vàlvula d'esfera, inclòs claus de pas, brides i peces es-
pecials. Criteri d'amidament: unitats realment executades.

CENT SEIXANTA-NOU  EUROS amb SETANTA-TRES
CÈNTIMS

07.11 u   Connexió a la xarxa municipal                                   358,48

De connexió de la nova canonada a la xarxa municipal, inclòs enderroc i posterior reposició del
pou de connexió, si és necessari, collarins, brides, accessoris i tots els treballs aux iliars neces-
saris. Criteri d'amidament: unitats realment executades.

TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT  EUROS amb
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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07.12 u   Arqueta registrable 40x40x60 cm.                                148,21

De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 40x40x60 cm. (m.i.), inclòs tapa qua-
drada de fosa dúctil de 40x40 cm.  Criteri d'amidament: unitats realment executades.

CENT QUARANTA-VUIT  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
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CAPITOL 08 DESVIAMENT LINIA AERIA EXISTENT                                 
08.01 UT  ADEQUACIO INSTAL.LACIONS EXISTENTS                              26.791,73

erveis afectats de la Companyia Elèctrica Endesa ex istents dins l'àmbit del PMU 3.01, segons
pressupostos TE:EPSAK i TC: EPSD7 de la Companyia, ADJUNTS A L'APARTAT D'ANE-
XES DEL PROJECTE.

VINT-I-SIS MIL SET-CENTS NORANTA-UN  EUROS amb
SETANTA-TRES CÈNTIMS

08.02 UT  NOVES INSTAL.LACIONS DE LA XARXA                                20.831,25

Serveis afectats de la Companyia Elèctrica Endesa ex istents dins l'àmbit del PMU 3.01, segons
pressupostos TE:EPSAK i TC: EPSD7 de la Companyia, ADJUNTS A L'APARTAT D'ANE-
XES DEL PROJECTE.

VINT MIL VUIT-CENTS TRENTA-UN  EUROS amb
VINT-I-CINC CÈNTIMS
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CAPITOL 09 SUBMINISTRE EN B.T.                                             
09.01 UT  NOVA XARXA                                                      57.317,78

serveis afectats de la Companyia Elèctrica Endesa ex istents dins l'àmbit del PMU 3.01, segons
pressupostos EQ1BF i EQ1BH de la Companyia, ADJUNTS A L'APARTAT D'ANEXES DEL
PROJECTE.

CINQUANTA-SET MIL TRES-CENTS DISSET  EUROS amb
SETANTA-VUIT CÈNTIMS

09.02 UT  ADEQUACIÓ INSTAL.LACIONS EXISTENTS                              17.923,45

serveis afectats de la Companyia Elèctrica Endesa ex istents dins l'àmbit del PMU 3.01, segons
pressupostos EQ1BF i EQ1BH de la Companyia, ADJUNTS A L'APARTAT D'ANEXES DEL
PROJECTE.

DISSET MIL NOU-CENTS VINT-I-TRES  EUROS amb
QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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CAPITOL 10 TELECOMUNICACIONS                                               
10.01 m³  Excavació de rases                                              8,59

D'excavació de terres en rases, en qualsevol tipus de terreny, inclòs enderrocament d'instal·la-
cions prèv ies ex istents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador
autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric exca-
vat.

VUIT  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

10.02 m³  Replè rases material excavació                                  6,60

De replè de rases amb material de la pròpia excavació, en capes de 30cm de gruix  màxim, in-
clòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 %  del próc-
tor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

SIS  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

10.03 m   Prisma telèfons de 2 conductes 63                               9,73

De prisma de telèfons de 45x22 cm. format per 2 conductes de pvc de 63 mm. de diàmetre reco-
berts amb formigó HM-D-150/Tova/20/IIa, inclòs les connexions a les arquetes. Criteri d'amida-
ment: longitud realment executada.

NOU  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

10.04 m   Prisma telèfons de 2 conductes 110                              12,39

De prisma de telèfons de 45x28 cm. format per 2 conductes de pvc de 110 mm. de diàmetre re-
coberts amb formigó HM-D-150/Tova/20/IIa, inclòs les connexions a les arquetes. Criteri d'ami-
dament: longitud realment executada.

DOTZE  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

10.05 m   Prisma telèfons de 4 conductes 63                               14,26

De prisma de telèfons de 45x31 cm. format per 4 conductes de pvc de 63 mm. de diàmetre reco-
berts amb formigó HM-D-150/Tova/20/IIa, inclòs les connexions a les arquetes. Criteri d'amida-
ment: longitud realment executada.

CATORZE  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

10.06 m   Prisma telèfons de 4 conductes 110                              20,18

De prisma de telèfons de 45x46 cm. format per 4 conductes de pvc de 110 mm. de diàmetre re-
coberts amb formigó HM-D-150/Tova/20/IIa, inclòs les connexions a les arquetes. Criteri d'ami-
dament: longitud realment executada.

VINT  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

10.07 u   Arqueta tipus M                                                 138,79

D'arqueta tipus M de Telefònica, de 30x30x65 cm. (m.i.), de formigó prefabricat i tapa de fundició
dúctil,  inclòs connexions amb els prismes i escomeses. Criteri d'amidament: unitats realment
executades.

CENT TRENTA-VUIT  EUROS amb SETANTA-NOU
CÈNTIMS

10.08 u   Arqueta tipus DM                                                266,28

D'arqueta tipus DM de Telefònica, de 92x48x92 cm. (m.i.), de formigó prefabricat i tapa de formi-
gó homologada per la companyia, inclòs connexions amb els prismes. Criteri d'amidament: uni-
tats realment executades.

DOS-CENTS SEIXANTA-SIS  EUROS amb VINT-I-VUIT
CÈNTIMS

10.09 u   Arqueta tipus DM amb armari                                     316,28

D'arqueta tipus DM de Telefònica, de 92x48x92 cm. (m.i.), de formigó prefabricat i tapa de formi-
gó homologada per la companyia, amb armari d'escomeses, inclòs connexions amb els pris-
mes. Criteri d'amidament: unitats realment executades.

TRES-CENTS SETZE  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

10.10 m   Escomesa telèfon amb tub de 63                                  1,56

D'escomesa de telèfons amb tub de pvc de 63 mm. de diàmetre, des d'arqueta M fins a par-
cel.la, inclòs connexions i accesoris. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

UN  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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10.11 m   Connexió a xarxa                                                49,01

Connexió a la xarxa ex istent formada per obertura de rasa en carrer, col.locació de tubs, formi-
gonat fins a 5 cm. de la rasant definitiva, connexió del prisma en arqueta DM existent i acabat de
la rasa amb panot igual a l'ex istent. Les feines es faran tallant la rasa amb radial, col.locació de
planxes d'acer per permetre el trànsit i permisos dels titulars del carrer o carretera. Criteri d'ami-
dament: longitud realment executada.

QUARANTA-NOU  EUROS amb UN CÈNTIMS
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CAPITOL 11 GAS                                                             
11.01 m³  Excavació de rases                                              8,59

D'excavació de terres en rases, en qualsevol tipus de terreny, inclòs enderrocament d'instal·la-
cions prèv ies ex istents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador
autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric exca-
vat.

VUIT  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

11.02 m³  Replè de rases amb sorra                                        26,63

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix
màxim, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

VINT-I-SIS  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

11.03 m³  Replè rases material excavació                                  6,60

De replè de rases amb material de la pròpia excavació, en capes de 30cm de gruix  màxim, in-
clòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 %  del próc-
tor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

SIS  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

11.04 m   Canonada polietilè 32mm i 10at                                  2,27

De subministrament i col.locació de canonada de polietilè de 10Atm. de pressió i 32mm de dià-
metre. Inclòs part proporcional d'accessoris, unions, soldadures i proves de serveis, tot segons
especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

DOS  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

11.05 m   Canonada polietilè 40mm i 10at                                  2,37

De subministrament i col.locació de canonada de polietilè de 10Atm. de pressió i 40mm de dià-
metre. Inclòs part proporcional d'accessoris, unions, soldadures i proves de serveis, tot segons
especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

DOS  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
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CAPITOL 12 ENLLUMENAT PÚBLIC                                               
12.01 m³  Excavació de rases                                              8,59

D'excavació de terres en rases, en qualsevol tipus de terreny, inclòs enderrocament d'instal·la-
cions prèv ies ex istents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador
autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric exca-
vat.

VUIT  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

12.02 m³  Replè de rases amb sorra                                        26,63

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix
màxim, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

VINT-I-SIS  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

12.03 m³  Replè rases material excavació                                  6,60

De replè de rases amb material de la pròpia excavació, en capes de 30cm de gruix  màxim, in-
clòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 %  del próc-
tor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

SIS  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

12.04 m   Encreuament carrer canaflex 80                                  9,09

D'encreuament d'instal.lació per carrer format per prisma de formigó de 30x30 cm., en protecció
de tub canaflex de 80 mm., inclòs excavació de rasa i transport de les terres sobrants fins a abo-
cador autoritzat. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

NOU  EUROS amb NOU CÈNTIMS

12.05 u   Arqueta registrable 40x40x60 cm.                                148,21

De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 40x40x60 cm. (m.i.), inclòs tapa qua-
drada de fosa dúctil de 40x40 cm.  Criteri d'amidament: unitats realment executades.

CENT QUARANTA-VUIT  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

12.06 u   Quadre elèctric complet                                         4.663,90

De subministrament i instal.lació de quadre elèctric complet, de triple tarifa, format per armari amb
porta i tanca, caixes de doble aïllament, comptador, ICP, diferencials, pies per a totes les línies,
regleta de borns, cablejat, cèdul.la fotoelèctrica, rellotge horari, tot segons esquema unifilar de pro-
jecte, inclosa l'escomesa elèctrica des de la Companyia.  Criteri d'amidament: unitats realment
executades.

QUATRE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-TRES  EUROS amb
NORANTA CÈNTIMS

12.07 m   Cable de coure nu de 35 mm                                      1,63

De subministrament i col.locació de cable de coure nu de 35 mm. per a unió equipotencial i posta
a terra de la instal.lació. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

UN  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

12.08 u   Piqueta coure                                                   9,05

De subministrament i col.locació de piqueta de coure de 1'5 m. de llargada, inclòs abraçadora i
connexió amb el cable de terra.  Criteri d'amidament: unitats realment executades.

NOU  EUROS amb CINC CÈNTIMS

12.09 m   Tub canaflex 63 mm.                                             1,98

De subministrament i col.locació de tub corrugat de 63 mm. tipus canaflex.  Criteri d'amidament:
longitud realment executada.

UN  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

12.10 m   Conductor 0,6/1kv i 4x6                                         3,66

De subministrament i col.locació de conductor de coure de 0,6/1Kv d'aïllament i de 4 x  6 mm. de
secció, inclòs connexions a bàculs i quadres, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'a-
midament: longitud realment executada.

TRES  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

12.11 u   Llum. Bega 7930 led 39w i columna 5m pintada negre              777,78

De subministrament i col.locació de bàcul format per lluminària BEGA 7930 LED39w de Lledó,
igual a les actuals, equipada amb equip LED de 39 w, inclòs columna galvanitzada cilindrica de
5 m. d'alçada pintada al forn negre, accessoris de connexió, cablejat interior del bàcul i formació
de base de fonamentació de 40x40x80 cm. de formigó HM-D-150/Tova/20/IIa, tot segons espe-
cificacions de projecte. Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

SET-CENTS SETANTA-SET  EUROS amb SETANTA-VUIT
CÈNTIMS
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CODI UD RESUM PREU

12.12 u   Projecte elèctric i legalització                                900,00

De redacció de projecte elèctric i legalització de la instal.lació, inclòs impostos, OCA's i taxes.

NOU-CENTS  EUROS
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CAPITOL 13 PAVIMENTACIÓ                                                    
13.01 m²  Geotèxtil                                                       0,92

De subministrament i col.locació de capa de propilè termolligat (geotèxtil) de 120 gr/m2, inclòs
part proporcional de solaps i retalls. Criteri d'amidament: superfície realment executada.

ZERO  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

13.02 m³  Subbase granular natural S-2                                    17,71

De subbase granular S-2, per capes de 25 cm. de gruix  màxim, inclòs extensió, humectació o
dessecació i piconatge al 100 %  del pròctor modificat. (segons Art.501/PG3). Criteri d'amida-
ment: perfil teòric de ferm.

DISSET  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

13.03 m³  Tot-u artificial fus Z-2                                        22,98

De tot-u artificial fus Z-2, per capes de 25 cm. de gruix  màxim, inclòs extensió, humectació o
dessecació i piconatge al 100 %  del pròctor modificat. (segons Art.501/PG3). Criteri d'amida-
ment: perfil teòric de ferm.

VINT-I-DOS  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

13.04 m²  Reg d'emprimació                                                0,51

De reg d'emprimació amb emulsió asfàltica catiònica ECR0 amb una dosificació de 1,5 Kg/m2.
(segons Art.530/PG3). Criteri d'amidament: superfície teòrica del ferm.

ZERO  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

13.05 m²  Reg d'adherència                                                0,66

De reg d'adherència amb emulsió asfàltica catiònica ECR0 amb una dosificació de 1 Kg/m2.
(Segons Art.531/PG3). Criteri d'amidament: superfície teòrica del ferm.

ZERO  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

13.06 t   Mescla bituminosa S-20                                          57,61

De mescla bituminosa en calent S-20, en formació de capa intermitja, compactada com a mínim
al 97 %  de la densitat de la proveta Marshall.(Segons Art.542/PG3). Criteri d'amidament: tones
realment executades.

CINQUANTA-SET  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

13.07 t   Mescla bituminosa D-12                                          61,61

De mescla bituminosa en calent D-12, en formació de capa de rodament, compactada com a mí-
nim al 97 %  de la densitat de la proveta Marshall.(Segons Art. 542/PG3). Criteri d'amidament:
tones realment executades.

SEIXANTA-UN  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

13.08 m²  Paviment de formigó rentat a l'àcid, 10cm                       33,81

Paviment de formigó HM-20 amb àrid rodó, per a calçades, gruix  10 cm armat amb mallat
20.20.5 o amb fibres elàstiques per ev itar retracció, inclou subministrament, p.p. de junts de dila-
tació i contracció, encofrats etc. Acabat rentat a l'àcid semipulit (rebaixat) de formigó colorejat  de
color a definir per la DF. Tot inclòs segons plànols. Criteri d'amidament: superfície realment exe-
cutada.

TRENTA-TRES  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

13.09 m²  Paviment de formigó rentat a l'àcid, 15cm                       37,31

Paviment de formigó HM-20 amb àrid rodó, per a calçades, gruix  15 cm armat amb mallat
20.20.5 o amb fibres elàstiques per ev itar retracció, inclou subministrament, p.p. de junts de dila-
tació i contracció, encofrats etc. Acabat rentat a l'àcid semipulit (rebaixat) de formigó colorejat  de
color a definir per la DF. Tot inclòs segons plànols. Criteri d'amidament: superfície realment exe-
cutada.

TRENTA-SET  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

13.10 m   Tira de llamborda Black 20x10x8                                 15,17

De subministrament i col.locació de tira de llamborda Black de Breinco, 20x10x8cm, col.locada
amb morter M-7,5.col·locat a truc de maceta amb morter fresc de ciment M-80a, les peces s'en-
llardardaran amb llana dentada i ciment cola Tack de Kerakoll, i es deixarà una junta de 3-5mm
entre les peces, inclou  adaptació de peces a marcs de tapes, rejuntat amb sorra ciment. Tot in-
clòs. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

QUINZE  EUROS amb DISSET CÈNTIMS

3 de julio de 2017  Pàgina 19



QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

13.11 m   Rigola de formigó de 30x30x8 blanc                              24,00

Rigola feta " in situ" de 30 x  30 cm. de formigó HM-20/Tova/20/IIa, acabada amb panot blanc de
30x30x8 cm. de Breinco, inclòs encofrat, excavació per assentament de la rigola i part propor-
cional de guals i peces especials, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament:
longitud realment executada.

VINT-I-QUATRE  EUROS

13.12 m   Vorada granit 20x24cm                                           32,30

De subministrament i col.locació de vorada de granit de 20x24cm, col.locada sobre base de for-
migó i rejuntada amb morter, inclòs part proporcional de peces especials per a la formació de
guals i passos de v ianants i minusvàlids. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

TRENTA-DOS  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

13.13 u   Formació de gual granit 20x24cm                                 1.163,79

MIL CENT SEIXANTA-TRES  EUROS amb SETANTA-NOU
CÈNTIMS

3 de julio de 2017  Pàgina 20



QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 14 SENYALITZACIÓ                                                   
14.01 m   Linia continua reflectant                                       0,59

De línia continua blanca reflectant de 15 cm. de gruix , pintada a màquina amb pintura acrílica ho-
mologada. Criteri d'amidament: longitud realment pintada.

ZERO  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

14.02 m²  Pintura reflectant passos zebra                                 6,38

Pintat en zebrejats i símbols amb pintura de dos components, blanca, reflectant i homologada.
Criteri d'amidament:superfície realment pintada.

SIS  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

14.03 u   Senyal circular al. ref. 60 cm.                                 104,31

De subministrament i col.locació de senyal circular d'alumini reflectant, de 60 cm, de prohibició o
obligació, inclòs subministrament i ancoratge de pal galvanitzat de secció rectangular i de 3 m.
d'alçada. Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

CENT QUATRE  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

14.04 u   Senyal stop al. ref. 60 cm.                                     104,31

De subministrament i col.locació de senyal d'alumini reflectant de 60 cm. R2 stop, inclòs submi-
nistrament i ancoratge de pal galvanitzat de secció rectangular i de 3 m. d'alçada. Criteri d'amida-
ment: unitats realment instal·lades.

CENT QUATRE  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

14.05 u   Senyal quadrat al. ref. 60 cm.                                  104,31

De subministrament i col.locació de senyal quadrat d'alumini reflectant, de 60 cm, d'indicació, in-
clòs subministrament i ancoratge de pal galvanitzat de secció rectangular i de 3 m. d'alçada. Cri-
teri d'amidament: unitats realment instal·lades.

CENT QUATRE  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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CAPITOL 15 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES                                        
15.01 pa  Obres imprevistes                                               5.000,00

Unitats d'obra imprev istes a justificar amb els quadres de preus del projecte, a incloure íntegra-
ment en l'oferta del Contractista i no subjecta a baixa.

CINC MIL  EUROS

15.02 u   Control de qualitat                                             2.500,00

Realització dels assajos del control de qualitat de les obres continguts al programa de control de
qualitat del projecte i altres que determini la Direcció Facultativa de les obres. Inclòs en els preus
de la oferta del Contractista fins a l'1%  del PEM de l'obra.

DOS MIL CINC-CENTS  EUROS

15.03 u   Seguretat i salut en el treball                                 7.500,00

Mesures preventives en matèria de seguretat i salut en el treball contingudes a l'estudi de segure-
tat i salut de l'obra i ratificades en el pla de seguretat redactat pel Contractista, segons detall del
pressupost del propi estudi de seguretat, a incloure íntegrament en l'oferta del Contractista i no
subjecta a baixa.

SET MIL CINC-CENTS  EUROS
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CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS                                                 
01.01 u   Replanteig aliniacions/parcel.                                  

De replanteig de les aliniacions de carrers, murs, serv eis, etc, i atermenament de les parcel.les amb fites de formi-
gó.

1000125      40,000 h   Topògraf                                                        20,17 806,80

1000130      40,000 h   Ajudant topògraf                                                18,00 720,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.526,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

01.02 pa  Afecció accés finca veïna                                       

Afecció accés a finca v eïna amb modificació de tram de terrassa i barana, nou accés, etc. Unitat d'obra a justificar
amb els quadres de preus del projecte, a incloure íntegrament en l'oferta del Contractista i no subjecta a baix a.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.000,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL EUROS

3 de julio de 2017  Pàgina 1



QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 02 ENDERROCS                                                       
02.01 m²  Enderroc vorera/paviment formigó                                

Enderroc de v oreres i pav iments de formigó o aglomerat,amb mitjans adequats, inclòs ex tracció tots els elements
d'urbanització ex istents sobre el pav iment, selecció de runa, transport de residus (fusta,acer,v idre,...) a abocador
autoritzat, cànons de tractament i tax es d'abocament, i trasllat dins l'obra de les runes aptes per terraplè (aglomerat,
formigó,...), personal, lloguer de mitjans aux iliars, desconnex ió de serv eis ex istents i mesures de seguretat durant
les obres. C.Amid.:m2 de superfície a enderrocar.

1000040      0,001 h   Manobre                                                         15,50 0,02

2000020      0,010 h   Martell trencador s/ex cav adora                                  50,00 0,50

2000005      0,010 h   Camió petit 8 Tn                                                28,57 0,29

2000068      0,010 h   Retro Giratoria                                                 50,00 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

02.02 u   Extracció i protecció d'elements diversos                       

Ex tracció d'elements div ersos: casetes, coberts, pals, tanques, etc amb destí a magatzem o abocador. Inclòs ta-
x es. C.Amid.:unitat completa.

1000015      8,000 h   Oficial 1a.                                                     16,81 134,48

1000095      8,000 h   Oficial serralller                                              16,81 134,48

1000040      8,000 h   Manobre                                                         15,50 124,00

3010009      10,000 m²  Religa galv anitzada 30x 30 mm.                                   30,00 300,00

3010010      100,000 kg  Acer laminat IPN-120 galv anitzat                                1,21 121,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 813,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS TRETZE EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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CAPITOL 03 MURS DE FORMIGÓ                                                 
03.01 m³  Excavació de rases                                              

D'ex cav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny , inclòs enderrocament d'instal·lacions prèv ies ex is-
tents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a
obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric ex cav at.

2000010      0,130 h   Camió mitja. 15 Tn                                              35,00 4,55

2000060      0,130 h   Pala retroex cav ad s/pneumatics                                  31,09 4,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

03.02 m³  Formigó de neteja                                               

Formigó de neteja i aniv ellament, abocat a rasa i posterior niv ellat, inclòs bombament del formigó i esgotement d'ai-
gua si és necessari. Criteri d'amidament: cúbic teòric formigonat.

1000015      0,100 h   Oficial 1a.                                                     16,81 1,68

1000040      0,100 h   Manobre                                                         15,50 1,55

3000029      1,050 m³  Formigó de netaja                                               60,00 63,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SIS EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

03.03 m³  Fonament armat HA-25                                            

Fonament de formigó armat amb formigó HA-25/20/Tov a/IIa i armat amb la quantitat d'acer corrugat B-500-S defini-
da en plànols de detall, inclòs encofrat, bombament del formigó i esgotement d'aigua si és necessari. Criteri d'ami-
dament: cúbic teòric formigonat.

1000015      1,500 h   Oficial 1a.                                                     16,81 25,22

1000040      1,500 h   Manobre                                                         15,50 23,25

3000035      1,000 m³  Formigó HA-25/Tov a/20/IIa                                       78,00 78,00

3000001      60,000 kg  Acer B-500-S                                                    0,62 37,20

3000403      0,690 m²  Encofrat per rev estir                                           10,00 6,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

03.04 m²  Geotèxtil                                                       

De subministrament i col.locació de capa de propilè termolligat (geotèx til) de 120 gr/m2, inclòs part proporcional de
solaps i retalls. Criteri d'amidament: superfície realment ex ecutada.

3000138      1,050 m²  Geotèx til de 120 g/m2                                           0,80 0,84

1000015      0,005 h   Oficial 1a.                                                     16,81 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

03.05 m³  Tot-u artificial fus Z-2                                        

De tot-u artificial fus Z-2, per capes de 25 cm. de gruix  màx im, inclòs ex tensió, humectació o dessecació i piconat-
ge al 100 % del pròctor modificat. (segons Art.501/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric de ferm.

1000040      0,028 h   Manobre                                                         15,50 0,43

2000015      0,028 h   Camió gros 20 Tn                                                38,00 1,06

2000030      0,028 h   Camió regador                                                   33,61 0,94

2000075      0,028 h   Piconadora v ibrad.autopropulsada                                42,02 1,18

2000095      0,025 h   Motoniv elladora                                                 54,62 1,37

3000070      1,000 m³  Tot-ú artificial Z-2                                            18,00 18,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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03.06 m³  Mur formigó de 20/50 cm. vist                                   

Mur de formigó armat, de 20-50 cm. de gruix , amb formigó HA-25/Tov a/20/IIa, armat amb la quantitat d'acer corru-
gat B-500-S definida en plànols de detall i encofrat a dues cares v istes, inclòs esperes, juntes d'estanqueitat, matar-
racó, tubs, caix es, bombament del formigó si és necessari i mitjans aux iliars i de seguretat necessaris. Criteri d'a-
midament: cúbic teòric formigonat.

1000015      0,400 h   Oficial 1a.                                                     16,81 6,72

1000040      0,400 h   Manobre                                                         15,50 6,20

3000035      1,000 m³  Formigó HA-25/Tov a/20/IIa                                       78,00 78,00

3000001      55,000 kg  Acer B-500-S                                                    0,62 34,10

3000404      6,670 m²  Encofrat per quedar v ist                                        25,00 166,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 291,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

03.07 m³  Coberta de llosa formigó 20cm vista                             

Llosa de formigó armat, de 20 cm. de gruix , amb formigó HA-25/Tov a/20/IIa, armat amb la quantitat d'acer corrugat
B-500-S definida en plànols de detall i encofrat a 1 cara v ista i cara superior lliscada per quedar v ista, inclòs espe-
res, juntes d'estanqueitat, matarracó, tubs, caix es, bombament del formigó si és necessari i mitjans aux iliars i de
seguretat necessaris. Criteri d'amidament: cúbic teòric formigonat.

1000015      0,027 h   Oficial 1a.                                                     16,81 0,45

1000040      0,108 h   Manobre                                                         15,50 1,67

A0124000     0,125 h   Oficial 1a ferrallista                                          x  1,03 24,98 3,21

A0134000     0,125 h   Ajudant ferrallista                                             x  1,03 22,17 2,85

A0123000     0,900 h   Oficial 1a encofrador                                           x  1,03 24,98 23,13

A0133000     0,900 h   Ajudant encofrador                                              x  1,03 22,17 20,53

B40DIC10     1,050 m²  Amortització encofrat p/lloses form.v ist                        4,75 4,99

B0A14200     0,126 kg  Filferro recuit,d=1,3mm                                         1,08 0,14

B0654070     0,122 m³  Formigó HA-30/T/12/IIIa,>=300kg/m3 ciment                       83,49 10,19

D0B2A100     10,200 kg  Acer B500S,manip.taller,el.obra                                 0,82 8,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

03.08 m   Barana d'acer inox de 70cm                                      

Barana d'acer inox idable AISI-316 sorrejat de 70cm d'alçada, formada per passamà rectificat 50x 10mm amb aleta
inferior rectificada 20x 10mm i muntants rectificats cada metre 50x 10mm, acabats amb barra roscada inox  de
10mm fix ada al mur amb taladre de 12mm i resina epox i, segons especificacions i detalls de projecte. Criteri d'a-
midament: longituds realment ex ecutades.

1000015      0,260 h   Oficial 1a.                                                     16,81 4,37

1000040      0,260 h   Manobre                                                         15,50 4,03

3001060      0,020 K   Resina epox i                                                    75,00 1,50

3001044M1    1,000 m   Barana d'acer inox . de 70 cm                                    130,00 130,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-NOU EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

03.09 u   Porta acer corten 90x210cm                                      

Subministre i col.locació de porta d'acer corten de dimensions 90x 210cm, sòcol, ferramenta d'acer inox idable: fron-
tiisses, pany  de seguretat de 3 punts, manetes, tiradors, molles, guies i tots els accessoris necessaris per a la se-
v a col.locació i funcionament, tot segons projecte. Inclòs qualsev ol material, feina o maquinària per tal de deix ar la
unitat d'obra completament acabada i ex ecutada, tot inclòs.

PORACOR2     1,000 u   Porta doble acer corten 130x 220cm                               1.322,00 1.322,00

1000015      2,000 h   Oficial 1a.                                                     16,81 33,62

1000040      2,000 h   Manobre                                                         15,50 31,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.386,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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03.10 u   Trapa registre d'acer inox de 60x60cm                           

Trapa d'accés i registre d'acer inox idable AISI-316 sorrejat de 60x 60cm, formada per marc de passamà rectificat
250x 10mm amb aleta inferior rectificada en formació de tapajunts 50x 10mm i tapa amb estructura i planx a fix ada al
marc amb frontisses i pany  de cadenat. Tot rejuntat i fix at a l'estructura de formigó amb taladres de 12mm de dià-
metre i resina epox i, segons especificacions i detalls de projecte.

1000015      2,200 h   Oficial 1a.                                                     16,81 36,98

1000040      2,200 h   Manobre                                                         15,50 34,10

3001060      0,250 K   Resina epox i                                                    75,00 18,75

30010TR      1,000 u   trapa d'acer inox . de 60x 60cm amb pany                           400,00 400,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 489,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 04 MOVIMENT DE TERRES                                              
04.01 m³  Neteja, esbrossada del terreny i apilament de terra vegetal     

Neteja, eliminació de petits v olums construïts, esbrossada del terreny  (inclòs tala i ex tracció de soques), ex cav a-
ció i apilament dins l'obra dels primers 20cm de terra v egetal, amb mitjans mecànics, càrrega i transport de mate-
rial a abocador autoritzat (inclòs transport, cànons i tax es) o lloc d'utilització dins l'obra. Inclòs desconnex ió d'ins-
tal·lacions i serv eis ex istents. Criteri d'amidament: perfil teòric ex cav at.

1000015      0,015 h   Oficial 1a.                                                     16,81 0,25

1000040      0,015 h   Manobre                                                         15,50 0,23

2000010      0,020 h   Camió mitja. 15 Tn                                              35,00 0,70

2000050      0,020 h   Pala ex cav adora s/pneumatics                                    50,42 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb DINOU CÈNTIMS

04.02 m³  Excavació a cel obert                                           

Ex cav ació de terres a cel obert, en qualsev ol tipus de terreny , inclòs càrrega i transport fins a abocador autoritzat o
lloc d'utilització dins l'obra.(Segons art.320/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric ex cav at.

2000010      0,032 h   Camió mitja. 15 Tn                                              35,00 1,12

2000050      0,032 h   Pala ex cav adora s/pneumatics                                    50,42 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

04.03 m³  Terraplè material de l'excavac.                                 

Formació de terraplè amb material de la pròpia ex cav ació, en capes de 25 a 30 cm. de gruix  màx im, inclòs pico-
natge del terreny  natural, ex tensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 % del
pròctor normal.(Segons art.330/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric terraplenat.

2000095      0,015 h   Motoniv elladora                                                 54,62 0,82

2000030      0,005 h   Camió regador                                                   33,61 0,17

2000075      0,015 h   Piconadora v ibrad.autopropulsada                                42,02 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

04.04 m³  Terraplè material adequat de préstec                            

Formació de terraplè amb material adequat de préstec, en capes de 25 a 30 cm. de gruix  màx im, inclòs material
de préstec transportat a obra, piconatge del terreny  natural, ex tensió, humectació o dessecació, i piconatge amb
una densitat mínima del 95 % del pròctor normal.(Segons art.330/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric terraplenat.

2000095      0,015 h   Motoniv elladora                                                 54,62 0,82

2000030      0,005 h   Camió regador                                                   33,61 0,17

2000075      0,015 h   Piconadora v ibrad.autopropulsada                                42,02 0,63

3000050      1,000 m³  Material adequat transportat a obra                             5,10 5,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

04.05 m³  Escollera                                                       

Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara ex te-
rior concertada. Inclòs qualsev ol material i/o feina per deix ar la unitat d'obra completament acabada, muntatge se-
gons característiques del sistema i/o patent.

1000015S     0,750 h   Oficial 1a.                                                     17,65 13,24

1000040S     0,750 h   Manobre                                                         15,97 11,98

2000010      0,250 h   Camió mitja. 15 Tn                                              35,00 8,75

2000050      0,750 h   Pala ex cav adora s/pneumatics                                    50,42 37,82

PEDRAESC     1,000 m³  Pedra calcària per escollera                                    31,48 31,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRES EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 05 SANEJAMENT                                                      
05.01 m³  Excavació de rases                                              

D'ex cav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny , inclòs enderrocament d'instal·lacions prèv ies ex is-
tents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a
obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric ex cav at.

2000010      0,130 h   Camió mitja. 15 Tn                                              35,00 4,55

2000060      0,130 h   Pala retroex cav ad s/pneumatics                                  31,09 4,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

05.02 m³  Replè de rases amb sorra                                        

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix  màx im, inclòs ex -
tensió i refinatge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

1000040      0,150 h   Manobre                                                         15,50 2,33

2000060      0,050 h   Pala retroex cav ad s/pneumatics                                  31,09 1,55

2000110      0,150 h   Piconadora manual                                               5,00 0,75

3000085      1,000 m³  Sorra fina                                                      22,00 22,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

05.03 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia ex cav ació, en capes de 30cm de gruix  màx im, inclòs estensió, hu-
mectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).
Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

1000040      0,170 h   Manobre                                                         15,50 2,64

2000060      0,100 h   Pala retroex cav ad s/pneumatics                                  31,09 3,11

2000110      0,170 h   Piconadora manual                                               5,00 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

05.04 m   Canonada polietilè 50mm i 16Atm                                 

De subministrament i col.locació de canonada de polietilè de 16Atm. de pressió i 50mm de diàmetre. Inclòs part
proporcional d'accessoris, unions, soldadures i prov es de serv eis, tot segons especificacions de projecte. Criteri
d'amidament: longitud realment ex ecutada.

1000015      0,020 h   Oficial 1a.                                                     16,81 0,34

1000040      0,020 h   Manobre                                                         15,50 0,31

300069550    1,000 m   Canonada polietilè de 50mm 16Atm                                2,26 2,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

05.05 m   Canonada pvc reforçat 315 mm                                    

De canonada de pv c alv eolar de 315 mm. de diàmetre, tipus Wav ihol, clase 41, sèrie 13500 kg/cm2, i amb una ri-
gidesa circumferencial específica de 4 kn/m2, col.locada en rases sobre llit de sorra, inclòs connex ions entre ca-
nonades, a pous, peces especials i accesoris, segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud re-
alment ex ecutada.

1000015      0,035 h   Oficial 1a.                                                     16,81 0,59

1000040      0,035 h   Manobre                                                         15,50 0,54

3000379      1,000 m   Tub pv c alv eolar 315 mm                                         16,37 16,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

05.06 m   Canonada pvc reforçat 200 mm                                    

De canonada de pv c alv eolar de 200 mm. de diàmetre, tipus Wav ihol, clase 41, sèrie 13500 kg/cm2, i amb una ri-
gidesa circumferencial específica de 4 kn/m2, col.locada en rases sobre llit de sorra, inclòs connex ions entre ca-
nonades, a pous, peces especials i accesoris, segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud re-
alment ex ecutada.

1000015      0,035 h   Oficial 1a.                                                     16,81 0,59

1000040      0,035 h   Manobre                                                         15,50 0,54

3000380      1,000 m   Tub pv c alv eolar 200 mm.                                        6,86 6,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

05.07 m³  Formigó HM-D-150 en protecció tubs                              

De subministrament i estesa de formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa en protecció de tubs. Criteri d'amidament: cúbic teò-
ric formigonat, descomptant canonades.  Criteri d'amidament: perfil teòric formigonat deduint canonada.

1000015      0,100 h   Oficial 1a.                                                     16,81 1,68

1000040      0,100 h   Manobre                                                         15,50 1,55

3000015      1,000 m³  Formigó HM-D-100/Tov a/20/IIa                                    60,00 60,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

05.08 u   Pou de registre de formigó 80                                   

De subministrament i col.locació de pou de registre, de formigó, de 80 cm. de diàmetre (m.i.) format per capçal
troncocònic de 60 cm. d'amplada, tapa de registre de fosa dúctil de 40 Tn., base de 10 cm. de formigó, murets de
formigó de 90 cm. d'alçada i part proporcional d'encofrat fins a sobre el tub, tot amb formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa,
segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: unittats realment ex ecutades.

1000015      1,000 h   Oficial 1a.                                                     16,81 16,81

1000040      1,000 h   Manobre                                                         15,50 15,50

3000020      0,670 m³  Formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa                                    62,50 41,88

3000403      4,000 m²  Encofrat per rev estir                                           10,00 40,00

3000405      1,000 u   Anell pou de 80 cm.                                             67,00 67,00

3000410      1,000 u   Capçal superior 80/60                                           79,50 79,50

3000420      1,000 u   Marc i tapa de fosa dúctil 60 cm                                50,00 50,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 310,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS DEU EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

05.09 u   Base de pou de registre 100 cm                                  

De construcció de base de registre de formigó de 100 cm de diàmetre, de 20 cm. de gruix , murets de formigó de
90 cm. d'alçada i part proporcional d'encofrat fins a sobre el tub, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'a-
midament: unittats realment ex ecutades.

1000015      3,500 h   Oficial 1a.                                                     16,81 58,84

1000040      3,500 h   Manobre                                                         15,50 54,25

3000020      1,400 m³  Formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa                                    62,50 87,50

3000403      4,000 m²  Encofrat per rev estir                                           10,00 40,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

05.10 u   Capçal i tapa de pou de registre                                

De subministrament i col.locació de capçal troncocònic de 60-100 cm. d'amplada i 60 cm. d'alçada i tapa de regis-
tre de seguretat de fosa dúctil de 40 Tn., tot segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: unittats real-
ment ex ecutades.

1000015      0,500 h   Oficial 1a.                                                     16,81 8,41

1000040      0,500 h   Manobre                                                         15,50 7,75

3000020      0,100 m³  Formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa                                    62,50 6,25

3000411      1,000 u   Capçal superior 100/60                                          90,19 90,19

3000420      1,000 u   Marc i tapa de fosa dúctil 60 cm                                50,00 50,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

05.11 m   Anell suplem. de pou de registre                                

De subministrament i col.locació d'anell suplementari de 100 cm. de diàmetre i dos graons de Europates, tot se-
gons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longituds realment ex ecutades.

1000015      0,500 h   Oficial 1a.                                                     16,81 8,41

1000040      0,500 h   Manobre                                                         15,50 7,75

3000020      0,100 m³  Formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa                                    62,50 6,25

3000406      1,000 u   Anell pou de 100 cm.                                            72,00 72,00

3010008      2,000 u   Graó d'escala de gat Europate                                   15,00 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

05.12 u   Pou de registre i descàrrega 5m                                 

De subministrament i col.locació de pou de registre i descàrrega, de formigó, de 150x 150 cm. (m.i.) i 5,00 m. d'al-
çada, format per capçal troncocònic de 60 cm. d'amplada, tapa de registre de seguretat i de fosa dúctil de 40 Tn.,
base de 10 cm. de formigó, murets de formigó de 20 cm. de gruix , i part proporcional d'encofrat, tot amb formigó
HM-20/Tov a/20/IIa, segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: unittats realment ex ecutades.

1000015      12,000 h   Oficial 1a.                                                     16,81 201,72

1000040      12,000 h   Manobre                                                         15,50 186,00

3000021      8,000 m³  Formigó HM-20/Tov a/20/IIa                                       70,00 560,00

3000403      54,400 m²  Encofrat per rev estir                                           10,00 544,00

3000420      1,000 u   Marc i tapa de fosa dúctil 60 cm                                50,00 50,00

3000411      1,000 u   Capçal superior 100/60                                          90,19 90,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.631,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

05.13 u   Connexió a la xarxa municipal                                   

De connex ió del col.lector a tub de formigó de 400 mm ex istent a la x arx a municipal, inclòs enderroc i posterior re-
posició del pou de connex ió, si és necessari. Criteri d'amidament: unittats realment ex ecutades.

1000015      7,997 h   Oficial 1a.                                                     16,81 134,43

1000040      7,999 h   Manobre                                                         15,50 123,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

05.14 u   Sistema de bombeig                                              

Sistema de bombeig format per dues bombes Drainex  400 de ESPA, quadre de control, boies, etc. Inclòs qualsev l
material i/o feina per deix ar la unitat d'obra completament acabada i en funcionament.

1000115      18,000 h   Oficial 1a. instal.lador                                        16,81 302,58

1000120      18,000 h   Ajudant instal.lador                                            15,97 287,46

DRAESPA      2,000 u   Electrobomba Drainex  400 ESPA                                   3.740,00 7.480,00

MATDIV       1,000 u   Material div ers                                                 300,00 300,00

QUACONBO     1,000 u   Quadre de control                                               510,00 510,00

BOOIBOM      5,000 u   Boies                                                           60,00 300,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.180,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU MIL CENT VUITANTA EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 06 PLUVIALS                                                        
06.01 m³  Excavació de rases                                              

D'ex cav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny , inclòs enderrocament d'instal·lacions prèv ies ex is-
tents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a
obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric ex cav at.

2000010      0,130 h   Camió mitja. 15 Tn                                              35,00 4,55

2000060      0,130 h   Pala retroex cav ad s/pneumatics                                  31,09 4,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

06.02 m³  Replè de rases amb sorra                                        

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix  màx im, inclòs ex -
tensió i refinatge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

1000040      0,150 h   Manobre                                                         15,50 2,33

2000060      0,050 h   Pala retroex cav ad s/pneumatics                                  31,09 1,55

2000110      0,150 h   Piconadora manual                                               5,00 0,75

3000085      1,000 m³  Sorra fina                                                      22,00 22,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

06.03 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia ex cav ació, en capes de 30cm de gruix  màx im, inclòs estensió, hu-
mectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).
Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

1000040      0,170 h   Manobre                                                         15,50 2,64

2000060      0,100 h   Pala retroex cav ad s/pneumatics                                  31,09 3,11

2000110      0,170 h   Piconadora manual                                               5,00 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

06.04 m³  Replè de rases amb grava                                        

De replè de rases amb grav a de matx uqueig per a drenatge i protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm.
de gruix  màx im, inclòs ex tensió i refinatge. Criteri d'amidament: cúbic teòric replenat.

1000040      0,150 h   Manobre                                                         15,50 2,33

2000060      0,050 h   Pala retroex cav ad s/pneumatics                                  31,09 1,55

2000110      0,150 h   Piconadora manual                                               5,00 0,75

3000090      1,000 m³  Grav a de matx uqueig                                             18,00 18,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

06.05 m²  Geotèxtil                                                       

De subministrament i col.locació de capa de propilè termolligat (geotèx til) de 120 gr/m2, inclòs part proporcional de
solaps i retalls. Criteri d'amidament: superfície realment ex ecutada.

3000138      1,050 m²  Geotèx til de 120 g/m2                                           0,80 0,84

1000015      0,005 h   Oficial 1a.                                                     16,81 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

06.06 m   Canonada pvc reforçat 315 mm                                    

De canonada de pv c alv eolar de 315 mm. de diàmetre, tipus Wav ihol, clase 41, sèrie 13500 kg/cm2, i amb una ri-
gidesa circumferencial específica de 4 kn/m2, col.locada en rases sobre llit de sorra, inclòs connex ions entre ca-
nonades, a pous, peces especials i accesoris, segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud re-
alment ex ecutada.

1000015      0,035 h   Oficial 1a.                                                     16,81 0,59

1000040      0,035 h   Manobre                                                         15,50 0,54

3000379      1,000 m   Tub pv c alv eolar 315 mm                                         16,37 16,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

06.07 m   Canonada pvc reforçat 200 mm                                    

De canonada de pv c alv eolar de 200 mm. de diàmetre, tipus Wav ihol, clase 41, sèrie 13500 kg/cm2, i amb una ri-
gidesa circumferencial específica de 4 kn/m2, col.locada en rases sobre llit de sorra, inclòs connex ions entre ca-
nonades, a pous, peces especials i accesoris, segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud re-
alment ex ecutada.

1000015      0,035 h   Oficial 1a.                                                     16,81 0,59

1000040      0,035 h   Manobre                                                         15,50 0,54

3000380      1,000 m   Tub pv c alv eolar 200 mm.                                        6,86 6,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

06.08 m   Tub drenant pvc 110 mm.                                         

De canonada drenant de pv c alv eolar de 110 mm. de diàmetre, col.locada en rases sobre llit de sorra, inclòs con-
nex ions entre canonades, a pous, peces especials i accesoris, segons especificacions de projecte.Criteri d'amida-
ment: longitud realment ex ecutada.

1000015      0,030 h   Oficial 1a.                                                     16,81 0,50

1000040      0,030 h   Manobre                                                         15,50 0,47

3000382      1,000 m   Tub pv c drenant 110 mm.                                         1,17 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

06.09 u   Pou de registre de formigó 80                                   

De subministrament i col.locació de pou de registre, de formigó, de 80 cm. de diàmetre (m.i.) format per capçal
troncocònic de 60 cm. d'amplada, tapa de registre de fosa dúctil de 40 Tn., base de 10 cm. de formigó, murets de
formigó de 90 cm. d'alçada i part proporcional d'encofrat fins a sobre el tub, tot amb formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa,
segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: unittats realment ex ecutades.

1000015      1,000 h   Oficial 1a.                                                     16,81 16,81

1000040      1,000 h   Manobre                                                         15,50 15,50

3000020      0,670 m³  Formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa                                    62,50 41,88

3000403      4,000 m²  Encofrat per rev estir                                           10,00 40,00

3000405      1,000 u   Anell pou de 80 cm.                                             67,00 67,00

3000410      1,000 u   Capçal superior 80/60                                           79,50 79,50

3000420      1,000 u   Marc i tapa de fosa dúctil 60 cm                                50,00 50,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 310,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS DEU EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

06.10 u   Base de pou de registre 100 cm                                  

De construcció de base de registre de formigó de 100 cm de diàmetre, de 20 cm. de gruix , murets de formigó de
90 cm. d'alçada i part proporcional d'encofrat fins a sobre el tub, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'a-
midament: unittats realment ex ecutades.

1000015      3,500 h   Oficial 1a.                                                     16,81 58,84

1000040      3,500 h   Manobre                                                         15,50 54,25

3000020      1,400 m³  Formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa                                    62,50 87,50

3000403      4,000 m²  Encofrat per rev estir                                           10,00 40,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

06.11 u   Capçal i tapa de pou de registre                                

De subministrament i col.locació de capçal troncocònic de 60-100 cm. d'amplada i 60 cm. d'alçada i tapa de regis-
tre de seguretat de fosa dúctil de 40 Tn., tot segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: unittats real-
ment ex ecutades.

1000015      0,500 h   Oficial 1a.                                                     16,81 8,41

1000040      0,500 h   Manobre                                                         15,50 7,75

3000020      0,100 m³  Formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa                                    62,50 6,25

3000411      1,000 u   Capçal superior 100/60                                          90,19 90,19

3000420      1,000 u   Marc i tapa de fosa dúctil 60 cm                                50,00 50,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

06.12 m   Anell suplem. de pou de registre                                

De subministrament i col.locació d'anell suplementari de 100 cm. de diàmetre i dos graons de Europates, tot se-
gons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longituds realment ex ecutades.

1000015      0,500 h   Oficial 1a.                                                     16,81 8,41

1000040      0,500 h   Manobre                                                         15,50 7,75

3000020      0,100 m³  Formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa                                    62,50 6,25

3000406      1,000 u   Anell pou de 100 cm.                                            72,00 72,00

3010008      2,000 u   Graó d'escala de gat Europate                                   15,00 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

06.13 u   Pou de registre i descàrrega 5m                                 

De subministrament i col.locació de pou de registre i descàrrega, de formigó, de 150x 150 cm. (m.i.) i 5,00 m. d'al-
çada, format per capçal troncocònic de 60 cm. d'amplada, tapa de registre de seguretat i de fosa dúctil de 40 Tn.,
base de 10 cm. de formigó, murets de formigó de 20 cm. de gruix , i part proporcional d'encofrat, tot amb formigó
HM-20/Tov a/20/IIa, segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: unittats realment ex ecutades.

1000015      12,000 h   Oficial 1a.                                                     16,81 201,72

1000040      12,000 h   Manobre                                                         15,50 186,00

3000021      8,000 m³  Formigó HM-20/Tov a/20/IIa                                       70,00 560,00

3000403      54,400 m²  Encofrat per rev estir                                           10,00 544,00

3000420      1,000 u   Marc i tapa de fosa dúctil 60 cm                                50,00 50,00

3000411      1,000 u   Capçal superior 100/60                                          90,19 90,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.631,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

06.14 u   Arqueta registrable 60x60 cm. fins 4m fondària                  

De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 60x 60 cm. (m.i.) i fins a 4 metres de fondària, inclòs tapa
quadrada de fosa dúctil de 60x 60 cm. Criteri d'amidament: unittats realment ex ecutades.

1000015      2,000 h   Oficial 1a.                                                     16,81 33,62

1000040      2,000 h   Manobre                                                         15,50 31,00

3000020      0,650 m³  Formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa                                    62,50 40,63

3000403      1,500 m²  Encofrat per rev estir                                           10,00 15,00

3000420      1,000 u   Marc i tapa de fosa dúctil 60 cm                                50,00 50,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

06.15 u   Embornal sifònic amb reixa abatible                             

De subministrament i col.locació d'embornal de 60x 30 cm. (m.i), format per caix ó de formigó prefabricat amb sifó
incorporat i tapa de fosa dúctil abatible D40, inclòs connex ió a la x arx a de sanejament amb tub de 200 mm. de dià-
metre. Criteri d'amidament: unittats realment ex ecutades.

1000015      2,300 h   Oficial 1a.                                                     16,81 38,66

1000040      2,300 h   Manobre                                                         15,50 35,65

3000440      1,000 u   Caix ó per embornal de 60x 40                                     85,00 85,00

3000445      1,000 u   Marc i reix a abatibla embornal                                  35,00 35,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 07 AIGUA POTABLE                                                   
07.01 m³  Excavació de rases                                              

D'ex cav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny , inclòs enderrocament d'instal·lacions prèv ies ex is-
tents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a
obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric ex cav at.

2000010      0,130 h   Camió mitja. 15 Tn                                              35,00 4,55

2000060      0,130 h   Pala retroex cav ad s/pneumatics                                  31,09 4,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

07.02 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia ex cav ació, en capes de 30cm de gruix  màx im, inclòs estensió, hu-
mectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).
Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

1000040      0,170 h   Manobre                                                         15,50 2,64

2000060      0,100 h   Pala retroex cav ad s/pneumatics                                  31,09 3,11

2000110      0,170 h   Piconadora manual                                               5,00 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

07.03 m³  Replè de rases amb sorra                                        

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix  màx im, inclòs ex -
tensió i refinatge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

1000040      0,150 h   Manobre                                                         15,50 2,33

2000060      0,050 h   Pala retroex cav ad s/pneumatics                                  31,09 1,55

2000110      0,150 h   Piconadora manual                                               5,00 0,75

3000085      1,000 m³  Sorra fina                                                      22,00 22,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

07.04 m   Encreuament carrer amb tub 20 cm                                

D'encreuament d'instal.lació per carrer format amb tub de 20 cm. de diàmetre de formigó centrifugat i formigonat fins
a la cota del carrer amb formigó HM-D-150/Tov a/IIa, inclòs ex cav ació de rasa i transport de les terres sobrants fins
a abocador autoritzat. Criteri d'amidament: longitud realment ex ecutada.

1000015      0,300 h   Oficial 1a.                                                     16,81 5,04

1000040      0,300 h   Manobre                                                         15,50 4,65

2000010      0,050 h   Camió mitja. 15 Tn                                              35,00 1,75

2000060      0,050 h   Pala retroex cav ad s/pneumatics                                  31,09 1,55

3000305      1,000 u   Tub formigó v ibropremsat de 200                                 5,20 5,20

3000020      0,350 m³  Formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa                                    62,50 21,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb SET CÈNTIMS

07.05 m   Banda senyalitzadora de plàstic                                 

De subministrament i col.locació de banda de plàstic indicadora d'instal.lació. Criteri d'amidament: longitud teòrica
seny alitzada.

1000040      0,005 h   Manobre                                                         15,50 0,08

3000455      1,000 m   Banda seny alitzadora instal.                                    0,20 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

07.06 m   Canonada polietilè 125 mm i 10 a                                

De subministrament i col.locació de canonada de polietilè de 10 Atm. de pressió i 125 mm. de diàmetre, inclòs part
proporcional d'accessoris, soldadures i prov es de serv eis, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'amida-
ment: longitud realment ex ecutada.

1000015      0,060 h   Oficial 1a.                                                     16,81 1,01

1000040      0,060 h   Manobre                                                         15,50 0,93

3000707      1,000 m   Canonada polietilè 110 mm                                       7,63 7,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

07.07 u   Vàlvula comporta tub pe 125                                     

De subministrament i col.locació de v àlv ula de comporta telescòpica Belgicast amb arqueta, per canonada de PE
de 125 mm. de diàmetre, inclòs juntes, brides i peces especials, totalment col.locada i preparada, tot segons espe-
cificacions de projecte.. Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

1000015      2,000 h   Oficial 1a.                                                     16,81 33,62

1000040      2,000 h   Manobre                                                         15,50 31,00

3000714      1,000 u   Valv ula comporta telescopica 125                                221,64 221,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

07.08 u   Hidrant tub pe 125                                              

De subministrament i col.locació d'hidrant d'incendis Belgicast amb arqueta metàl·lica incorporada, de DN-100 per
anar col.locat sobre canonada de PE de 125 mm. de diàmetre, inclòs placa seny alitzadora, juntes, brides i peces
especials. Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

1000015      2,000 h   Oficial 1a.                                                     16,81 33,62

1000040      2,000 h   Manobre                                                         15,50 31,00

3000740      1,000 u   Hidrant  100 mm amb arqueta                                     420,00 420,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 484,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

07.09 u   Boca de reg tub pe 63                                           

De subministrament i col.locació de boca de reg Belgicast, racord D.45, amb marc i tapa de fosa, per anar col.loca-
da sobre canonada de PE de 63 mm. de diàmetre, inclòs juntes, brides i peces especials. Criteri d'amidament: uni-
tats realment instal·lades.

1000015      1,000 h   Oficial 1a.                                                     16,81 16,81

1000040      1,000 h   Manobre                                                         15,50 15,50

3000755      1,000 u   Boca de reg de 63 mm                                            114,00 114,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-SIS EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

07.10 u   Escomesa tub pe 1"                                              

D'escomesa amb tub de polietilè de 1" i v àlv ula d'esfera, inclòs claus de pas, brides i peces especials. Criteri d'a-
midament: unitats realment ex ecutades.

1000015      1,000 h   Oficial 1a.                                                     16,81 16,81

1000040      1,000 h   Manobre                                                         15,50 15,50

3000685      1,000 m   Tub polietile de 32 mm                                          1,44 1,44

3000790      1,000 u   Valv ula d'esfera d'1"                                           135,98 135,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-NOU EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

07.11 u   Connexió a la xarxa municipal                                   

De connex ió de la nov a canonada a la x arx a municipal, inclòs enderroc i posterior reposició del pou de connex ió,
si és necessari, collarins, brides, accessoris i tots els treballs aux iliars necessaris. Criteri d'amidament: unitats re-
alment ex ecutades.

1000015      8,000 h   Oficial 1a.                                                     16,81 134,48

1000040      8,000 h   Manobre                                                         15,50 124,00

3000799      1,000 u   Brida, collarí i accessoris                                     100,00 100,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 358,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

07.12 u   Arqueta registrable 40x40x60 cm.                                

De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 40x 40x 60 cm. (m.i.), inclòs tapa quadrada de fosa dúctil
de 40x 40 cm.  Criteri d'amidament: unitats realment ex ecutades.

1000015      0,800 h   Oficial 1a.                                                     16,81 13,45

1000040      0,800 h   Manobre                                                         15,50 12,40

3000775      1,000 u   Arqueta prefabricada comptador                                  102,36 102,36

3000430      1,000 u   Marc i tapa de fosa 40x 40                                       20,00 20,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 08 DESVIAMENT LINIA AERIA EXISTENT                                 
08.01 UT  ADEQUACIO INSTAL.LACIONS EXISTENTS                              

erv eis afectats de la Company ia Elèctrica Endesa ex istents dins l'àmbit del PMU 3.01, segons pressupostos
TE:EPSAK i TC: EPSD7 de la Company ia, ADJUNTS A L'APARTAT D'ANEXES DEL PROJECTE.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 26.791,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS MIL SET-CENTS NORANTA-UN EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

08.02 UT  NOVES INSTAL.LACIONS DE LA XARXA                                

Serv eis afectats de la Company ia Elèctrica Endesa ex istents dins l'àmbit del PMU 3.01, segons pressupostos
TE:EPSAK i TC: EPSD7 de la Company ia, ADJUNTS A L'APARTAT D'ANEXES DEL PROJECTE.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.831,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT MIL VUIT-CENTS TRENTA-UN EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 09 SUBMINISTRE EN B.T.                                             
09.01 UT  NOVA XARXA                                                      

serv eis afectats de la Company ia Elèctrica Endesa ex istents dins l'àmbit del PMU 3.01, segons pressupostos
EQ1BF i EQ1BH de la Company ia, ADJUNTS A L'APARTAT D'ANEXES DEL PROJECTE.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 57.317,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SET MIL TRES-CENTS DISSET EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

09.02 UT  ADEQUACIÓ INSTAL.LACIONS EXISTENTS                              

serv eis afectats de la Company ia Elèctrica Endesa ex istents dins l'àmbit del PMU 3.01, segons pressupostos
EQ1BF i EQ1BH de la Company ia, ADJUNTS A L'APARTAT D'ANEXES DEL PROJECTE.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.923,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET MIL NOU-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

3 de julio de 2017  Pàgina 16



QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 10 TELECOMUNICACIONS                                               
10.01 m³  Excavació de rases                                              

D'ex cav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny , inclòs enderrocament d'instal·lacions prèv ies ex is-
tents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a
obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric ex cav at.

2000010      0,130 h   Camió mitja. 15 Tn                                              35,00 4,55

2000060      0,130 h   Pala retroex cav ad s/pneumatics                                  31,09 4,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

10.02 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia ex cav ació, en capes de 30cm de gruix  màx im, inclòs estensió, hu-
mectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).
Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

1000040      0,170 h   Manobre                                                         15,50 2,64

2000060      0,100 h   Pala retroex cav ad s/pneumatics                                  31,09 3,11

2000110      0,170 h   Piconadora manual                                               5,00 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

10.03 m   Prisma telèfons de 2 conductes 63                               

De prisma de telèfons de 45x 22 cm. format per 2 conductes de pv c de 63 mm. de diàmetre recoberts amb formigó
HM-D-150/Tov a/20/IIa, inclòs les connex ions a les arquetes. Criteri d'amidament: longitud realment ex ecutada.

1000015      0,080 h   Oficial 1a.                                                     16,81 1,34

1000040      0,080 h   Manobre                                                         15,50 1,24

3000015      0,100 m³  Formigó HM-D-100/Tov a/20/IIa                                    60,00 6,00

3000811      2,050 m   Tub pv c de 63 mm                                                0,56 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

10.04 m   Prisma telèfons de 2 conductes 110                              

De prisma de telèfons de 45x 28 cm. format per 2 conductes de pv c de 110 mm. de diàmetre recoberts amb formi-
gó HM-D-150/Tov a/20/IIa, inclòs les connex ions a les arquetes. Criteri d'amidament: longitud realment ex ecutada.

1000015      0,080 h   Oficial 1a.                                                     16,81 1,34

1000040      0,080 h   Manobre                                                         15,50 1,24

3000015      0,130 m³  Formigó HM-D-100/Tov a/20/IIa                                    60,00 7,80

3000811M     2,050 m   Tub pv c de 110 mm                                               0,98 2,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

10.05 m   Prisma telèfons de 4 conductes 63                               

De prisma de telèfons de 45x 31 cm. format per 4 conductes de pv c de 63 mm. de diàmetre recoberts amb formigó
HM-D-150/Tov a/20/IIa, inclòs les connex ions a les arquetes. Criteri d'amidament: longitud realment ex ecutada.

1000015      0,110 h   Oficial 1a.                                                     16,81 1,85

1000040      0,110 h   Manobre                                                         15,50 1,71

3000015      0,140 m³  Formigó HM-D-100/Tov a/20/IIa                                    60,00 8,40

3000811      4,100 m   Tub pv c de 63 mm                                                0,56 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

10.06 m   Prisma telèfons de 4 conductes 110                              

De prisma de telèfons de 45x 46 cm. format per 4 conductes de pv c de 110 mm. de diàmetre recoberts amb formi-
gó HM-D-150/Tov a/20/IIa, inclòs les connex ions a les arquetes. Criteri d'amidament: longitud realment ex ecutada.

1000015      0,110 h   Oficial 1a.                                                     16,81 1,85

1000040      0,110 h   Manobre                                                         15,50 1,71

3000015      0,210 m³  Formigó HM-D-100/Tov a/20/IIa                                    60,00 12,60

3000811M     4,100 m   Tub pv c de 110 mm                                               0,98 4,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

10.07 u   Arqueta tipus M                                                 

D'arqueta tipus M de Telefònica, de 30x 30x 65 cm. (m.i.), de formigó prefabricat i tapa de fundició dúctil,  inclòs
connex ions amb els prismes i escomeses. Criteri d'amidament: unitats realment ex ecutades.

3000800      1,000 u   Arqueta tipus M 30x 30x 65 cm amb tapa                            54,17 54,17

1000015      2,000 h   Oficial 1a.                                                     16,81 33,62

1000040      2,000 h   Manobre                                                         15,50 31,00

3000430      1,000 u   Marc i tapa de fosa 40x 40                                       20,00 20,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-VUIT EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

10.08 u   Arqueta tipus DM                                                

D'arqueta tipus DM de Telefònica, de 92x 48x 92 cm. (m.i.), de formigó prefabricat i tapa de formigó homologada per
la company ia, inclòs connex ions amb els prismes. Criteri d'amidament: unitats realment ex ecutades.

1000015      5,000 h   Oficial 1a.                                                     16,81 84,05

1000040      5,000 h   Manobre                                                         15,50 77,50

3000803      1,000 u   Arqueta tipus DM, de 92x 48x 92 cm amb tapa                       104,73 104,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

10.09 u   Arqueta tipus DM amb armari                                     

D'arqueta tipus DM de Telefònica, de 92x 48x 92 cm. (m.i.), de formigó prefabricat i tapa de formigó homologada per
la company ia, amb armari d'escomeses, inclòs connex ions amb els prismes. Criteri d'amidament: unitats realment
ex ecutades.

1000015      5,000 h   Oficial 1a.                                                     16,81 84,05

1000040      5,000 h   Manobre                                                         15,50 77,50

3000803      1,000 u   Arqueta tipus DM, de 92x 48x 92 cm amb tapa                       104,73 104,73

3000806      1,000 u   Armari amb sòcol                                                50,00 50,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 316,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETZE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

10.10 m   Escomesa telèfon amb tub de 63                                  

D'escomesa de telèfons amb tub de pv c de 63 mm. de diàmetre, des d'arqueta M fins a parcel.la, inclòs conne-
x ions i accesoris. Criteri d'amidament: longitud realment ex ecutada.

1000015      0,030 h   Oficial 1a.                                                     16,81 0,50

1000040      0,030 h   Manobre                                                         15,50 0,47

3000811      1,050 m   Tub pv c de 63 mm                                                0,56 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

10.11 m   Connexió a xarxa                                                

Connex ió a la x arx a ex istent formada per obertura de rasa en carrer, col.locació de tubs, formigonat fins a 5 cm.
de la rasant definitiv a, connex ió del prisma en arqueta DM ex istent i acabat de la rasa amb panot igual a l'ex istent.
Les feines es faran tallant la rasa amb radial, col.locació de planx es d'acer per permetre el trànsit i permisos dels ti-
tulars del carrer o carretera. Criteri d'amidament: longitud realment ex ecutada.

1000015      1,000 h   Oficial 1a.                                                     16,81 16,81

1000040      1,000 h   Manobre                                                         15,50 15,50

3000015      0,240 m³  Formigó HM-D-100/Tov a/20/IIa                                    60,00 14,40

3000811      4,100 m   Tub pv c de 63 mm                                                0,56 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 11 GAS                                                             
11.01 m³  Excavació de rases                                              

D'ex cav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny , inclòs enderrocament d'instal·lacions prèv ies ex is-
tents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a
obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric ex cav at.

2000010      0,130 h   Camió mitja. 15 Tn                                              35,00 4,55

2000060      0,130 h   Pala retroex cav ad s/pneumatics                                  31,09 4,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

11.02 m³  Replè de rases amb sorra                                        

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix  màx im, inclòs ex -
tensió i refinatge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

1000040      0,150 h   Manobre                                                         15,50 2,33

2000060      0,050 h   Pala retroex cav ad s/pneumatics                                  31,09 1,55

2000110      0,150 h   Piconadora manual                                               5,00 0,75

3000085      1,000 m³  Sorra fina                                                      22,00 22,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

11.03 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia ex cav ació, en capes de 30cm de gruix  màx im, inclòs estensió, hu-
mectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).
Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

1000040      0,170 h   Manobre                                                         15,50 2,64

2000060      0,100 h   Pala retroex cav ad s/pneumatics                                  31,09 3,11

2000110      0,170 h   Piconadora manual                                               5,00 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

11.04 m   Canonada polietilè 32mm i 10at                                  

De subministrament i col.locació de canonada de polietilè de 10Atm. de pressió i 32mm de diàmetre. Inclòs part
proporcional d'accessoris, unions, soldadures i prov es de serv eis, tot segons especificacions de projecte. Criteri
d'amidament: longitud realment ex ecutada.

1000015      0,020 h   Oficial 1a.                                                     16,81 0,34

1000040      0,020 h   Manobre                                                         15,50 0,31

300069532    1,000 m   Canonada polietilè de 32mm 10Atm                                1,62 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

11.05 m   Canonada polietilè 40mm i 10at                                  

De subministrament i col.locació de canonada de polietilè de 10Atm. de pressió i 40mm de diàmetre. Inclòs part
proporcional d'accessoris, unions, soldadures i prov es de serv eis, tot segons especificacions de projecte. Criteri
d'amidament: longitud realment ex ecutada.

1000015      0,020 h   Oficial 1a.                                                     16,81 0,34

1000040      0,020 h   Manobre                                                         15,50 0,31

300069540    1,000 m   Canonada polietilè de 40mm 10Atm                                1,72 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 12 ENLLUMENAT PÚBLIC                                               
12.01 m³  Excavació de rases                                              

D'ex cav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny , inclòs enderrocament d'instal·lacions prèv ies ex is-
tents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a
obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric ex cav at.

2000010      0,130 h   Camió mitja. 15 Tn                                              35,00 4,55

2000060      0,130 h   Pala retroex cav ad s/pneumatics                                  31,09 4,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

12.02 m³  Replè de rases amb sorra                                        

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix  màx im, inclòs ex -
tensió i refinatge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

1000040      0,150 h   Manobre                                                         15,50 2,33

2000060      0,050 h   Pala retroex cav ad s/pneumatics                                  31,09 1,55

2000110      0,150 h   Piconadora manual                                               5,00 0,75

3000085      1,000 m³  Sorra fina                                                      22,00 22,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

12.03 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia ex cav ació, en capes de 30cm de gruix  màx im, inclòs estensió, hu-
mectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).
Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

1000040      0,170 h   Manobre                                                         15,50 2,64

2000060      0,100 h   Pala retroex cav ad s/pneumatics                                  31,09 3,11

2000110      0,170 h   Piconadora manual                                               5,00 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

12.04 m   Encreuament carrer canaflex 80                                  

D'encreuament d'instal.lació per carrer format per prisma de formigó de 30x 30 cm., en protecció de tub canaflex  de
80 mm., inclòs ex cav ació de rasa i transport de les terres sobrants fins a abocador autoritzat. Criteri d'amidament:
longitud realment ex ecutada.

3000020      0,090 m³  Formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa                                    62,50 5,63

1000015      0,005 h   Oficial 1a.                                                     16,81 0,08

1000040      0,005 h   Manobre                                                         15,50 0,08

2000010      0,050 h   Camió mitja. 15 Tn                                              35,00 1,75

2000060      0,050 h   Pala retroex cav ad s/pneumatics                                  31,09 1,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb NOU CÈNTIMS

12.05 u   Arqueta registrable 40x40x60 cm.                                

De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 40x 40x 60 cm. (m.i.), inclòs tapa quadrada de fosa dúctil
de 40x 40 cm.  Criteri d'amidament: unitats realment ex ecutades.

1000015      0,800 h   Oficial 1a.                                                     16,81 13,45

1000040      0,800 h   Manobre                                                         15,50 12,40

3000775      1,000 u   Arqueta prefabricada comptador                                  102,36 102,36

3000430      1,000 u   Marc i tapa de fosa 40x 40                                       20,00 20,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

12.06 u   Quadre elèctric complet                                         

De subministrament i instal.lació de quadre elèctric complet, de triple tarifa, format per armari amb porta i tanca, cai-
x es de doble aïllament, comptador, ICP, diferencials, pies per a totes les línies, regleta de borns, cablejat, cèdul.la
fotoelèctrica, rellotge horari, tot segons esquema unifilar de projecte, inclosa l'escomesa elèctrica des de la Compa-
ny ia.  Criteri d'amidament: unitats realment ex ecutades.

1000115      5,000 h   Oficial 1a. instal.lador                                        16,81 84,05

1000120      5,000 h   Ajudant instal.lador                                            15,97 79,85

3000458      1,000 u   Quadre elèctric complet                                         3.000,00 3.000,00

2000457      1,000 u   Escomesa per a quadre                                           1.500,00 1.500,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.663,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

12.07 m   Cable de coure nu de 35 mm                                      

De subministrament i col.locació de cable de coure nu de 35 mm. per a unió equipotencial i posta a terra de la ins-
tal.lació. Criteri d'amidament: longitud realment ex ecutada.

1000115      0,010 h   Oficial 1a. instal.lador                                        16,81 0,17

1000120      0,010 h   Ajudant instal.lador                                            15,97 0,16

3000470      1,000 m   Cable coure nu de 35 mm                                         1,30 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

12.08 u   Piqueta coure                                                   

De subministrament i col.locació de piqueta de coure de 1'5 m. de llargada, inclòs abraçadora i connex ió amb el
cable de terra.  Criteri d'amidament: unitats realment ex ecutades.

3000480      1,000 u   Piqueta 1.5 m                                                   7,62 7,62

3000485      1,000 u   Grapa connex ió piqueta                                          1,10 1,10

1000115      0,010 h   Oficial 1a. instal.lador                                        16,81 0,17

1000120      0,010 h   Ajudant instal.lador                                            15,97 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb CINC CÈNTIMS

12.09 m   Tub canaflex 63 mm.                                             

De subministrament i col.locació de tub corrugat de 63 mm. tipus canaflex .  Criteri d'amidament: longitud realment
ex ecutada.

1000115      0,030 h   Oficial 1a. instal.lador                                        16,81 0,50

1000120      0,030 h   Ajudant instal.lador                                            15,97 0,48

3000465      1,000 u   Tub canaflex  63 mm                                              1,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

12.10 m   Conductor 0,6/1kv i 4x6                                         

De subministrament i col.locació de conductor de coure de 0,6/1Kv  d'aïllament i de 4 x  6 mm. de secció, inclòs
connex ions a bàculs i quadres, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment ex e-
cutada.

1000115      0,008 h   Oficial 1a. instal.lador                                        16,81 0,13

1000120      0,008 h   Ajudant instal.lador                                            15,97 0,13

3000491      1,000 m   cable de coure de 4x 6                                           3,40 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

12.11 u   Llum. Bega 7930 led 39w i columna 5m pintada negre              

De subministrament i col.locació de bàcul format per lluminària BEGA 7930 LED39w  de Lledó, igual a les actuals,
equipada amb equip LED de 39 w , inclòs columna galv anitzada cilindrica de 5 m. d'alçada pintada al forn negre,
accessoris de connex ió, cablejat interior del bàcul i formació de base de fonamentació de 40x 40x 80 cm. de formi-
gó HM-D-150/Tov a/20/IIa, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

1000115      1,000 h   Oficial 1a. instal.lador                                        16,81 16,81

1000120      1,000 h   Ajudant instal.lador                                            15,97 15,97

3000665M     1,000 u   Lluminària bega 7930 led 39w                                     420,00 420,00

3000649M     1,000 u   Columna cilíndrica galv anitzada de 5m pintada negre             300,00 300,00

3000619      1,000 u   Base fonamentació 40x 40x 80 cm.                                  25,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 777,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS SETANTA-SET EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

12.12 u   Projecte elèctric i legalització                                

De redacció de projecte elèctric i legalització de la instal.lació, inclòs impostos, OCA's i tax es.

3000684      1,000 u   Projecte elèctric i legalització                                900,00 900,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 900,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS EUROS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 13 PAVIMENTACIÓ                                                    
13.01 m²  Geotèxtil                                                       

De subministrament i col.locació de capa de propilè termolligat (geotèx til) de 120 gr/m2, inclòs part proporcional de
solaps i retalls. Criteri d'amidament: superfície realment ex ecutada.

3000138      1,050 m²  Geotèx til de 120 g/m2                                           0,80 0,84

1000015      0,005 h   Oficial 1a.                                                     16,81 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

13.02 m³  Subbase granular natural S-2                                    

De subbase granular S-2, per capes de 25 cm. de gruix  màx im, inclòs ex tensió, humectació o dessecació i pico-
natge al 100 % del pròctor modificat. (segons Art.501/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric de ferm.

1000040      0,028 h   Manobre                                                         15,50 0,43

2000015      0,028 h   Camió gros 20 Tn                                                38,00 1,06

2000030      0,028 h   Camió regador                                                   33,61 0,94

2000075      0,028 h   Piconadora v ibrad.autopropulsada                                42,02 1,18

2000095      0,025 h   Motoniv elladora                                                 54,62 1,37

3000065      1,050 m³  Subbase granular S-2                                            12,12 12,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

13.03 m³  Tot-u artificial fus Z-2                                        

De tot-u artificial fus Z-2, per capes de 25 cm. de gruix  màx im, inclòs ex tensió, humectació o dessecació i piconat-
ge al 100 % del pròctor modificat. (segons Art.501/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric de ferm.

1000040      0,028 h   Manobre                                                         15,50 0,43

2000015      0,028 h   Camió gros 20 Tn                                                38,00 1,06

2000030      0,028 h   Camió regador                                                   33,61 0,94

2000075      0,028 h   Piconadora v ibrad.autopropulsada                                42,02 1,18

2000095      0,025 h   Motoniv elladora                                                 54,62 1,37

3000070      1,000 m³  Tot-ú artificial Z-2                                            18,00 18,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

13.04 m²  Reg d'emprimació                                                

De reg d'emprimació amb emulsió asfàltica catiònica ECR0 amb una dosificació de 1,5 Kg/m2. (segons
Art.530/PG3). Criteri d'amidament: superfície teòrica del ferm.

2000030      0,008 h   Camió regador                                                   33,61 0,27

3000130      1,500 kg  Emulsió asfaltica cationica ECR0                                0,16 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

13.05 m²  Reg d'adherència                                                

De reg d'adherència amb emulsió asfàltica catiònica ECR0 amb una dosificació de 1 Kg/m2. (Segons Art.531/PG3).
Criteri d'amidament: superfície teòrica del ferm.

2000030      0,004 h   Camió regador                                                   33,61 0,13

3000132      1,500 kg  Emulsió asfaltica cationica  ECR                                0,35 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
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13.06 t   Mescla bituminosa S-20                                          

De mescla bituminosa en calent S-20, en formació de capa intermitja, compactada com a mínim al 97 % de la den-
sitat de la prov eta Marshall.(Segons Art.542/PG3). Criteri d'amidament: tones realment ex ecutades.

1000010      0,025 h   Cap de colla                                                    20,17 0,50

1000015      0,025 h   Oficial 1a.                                                     16,81 0,42

1000030      0,040 h   Manobre especialista                                            16,00 0,64

1000040      0,040 h   Manobre                                                         15,50 0,62

2000015      0,080 h   Camió gros 20 Tn                                                38,00 3,04

2000070      0,040 h   Piconadora estatica s/pneumatics                                48,32 1,93

2000100      0,025 h   Estenedora                                                      71,27 1,78

2000075      0,040 h   Piconadora v ibrad.autopropulsada                                42,02 1,68

3000110      1,000 tn  Mescla bituminosa en calent S-20                                47,00 47,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

13.07 t   Mescla bituminosa D-12                                          

De mescla bituminosa en calent D-12, en formació de capa de rodament, compactada com a mínim al 97 % de la
densitat de la prov eta Marshall.(Segons Art. 542/PG3). Criteri d'amidament: tones realment ex ecutades.

1000010      0,025 h   Cap de colla                                                    20,17 0,50

1000015      0,025 h   Oficial 1a.                                                     16,81 0,42

1000030      0,040 h   Manobre especialista                                            16,00 0,64

1000040      0,040 h   Manobre                                                         15,50 0,62

2000015      0,080 h   Camió gros 20 Tn                                                38,00 3,04

2000070      0,040 h   Piconadora estatica s/pneumatics                                48,32 1,93

2000100      0,025 h   Estenedora                                                      71,27 1,78

2000075      0,040 h   Piconadora v ibrad.autopropulsada                                42,02 1,68

3000125      1,000 tn  Mescla bituminosa en calent D-12                                51,00 51,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

13.08 m²  Paviment de formigó rentat a l'àcid, 10cm                       

Pav iment de formigó HM-20 amb àrid rodó, per a calçades, gruix  10 cm armat amb mallat 20.20.5 o amb fibres
elàstiques per ev itar retracció, inclou subministrament, p.p. de junts de dilatació i contracció, encofrats etc. Acabat
rentat a l'àcid semipulit (rebaix at) de formigó colorejat  de color a definir per la DF. Tot inclòs segons plànols. Criteri
d'amidament: superfície realment ex ecutada.

1000015      0,300 h   Oficial 1a.                                                     16,81 5,04

1000040      0,300 h   Manobre                                                         15,50 4,65

C2005U00     0,300 h   Regle v ibratori per a formigonat de soleres                     3,73 1,12

3000030      0,100 m³  Formigó HA-20/Tov a/20/IIa                                       70,00 7,00

3000036      1,000 m²  Tractament rentat a l'àcid                                      16,00 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

13.09 m²  Paviment de formigó rentat a l'àcid, 15cm                       

Pav iment de formigó HM-20 amb àrid rodó, per a calçades, gruix  15 cm armat amb mallat 20.20.5 o amb fibres
elàstiques per ev itar retracció, inclou subministrament, p.p. de junts de dilatació i contracció, encofrats etc. Acabat
rentat a l'àcid semipulit (rebaix at) de formigó colorejat  de color a definir per la DF. Tot inclòs segons plànols. Criteri
d'amidament: superfície realment ex ecutada.

1000015      0,300 h   Oficial 1a.                                                     16,81 5,04

1000040      0,300 h   Manobre                                                         15,50 4,65

C2005U00     0,300 h   Regle v ibratori per a formigonat de soleres                     3,73 1,12

3000030      0,150 m³  Formigó HA-20/Tov a/20/IIa                                       70,00 10,50

3000036      1,000 m²  Tractament rentat a l'àcid                                      16,00 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

13.10 m   Tira de llamborda Black 20x10x8                                 

De subministrament i col.locació de tira de llamborda Black de Breinco, 20x 10x 8cm, col.locada amb morter
M-7,5.col·locat a truc de maceta amb morter fresc de ciment M-80a, les peces s'enllardardaran amb llana dentada i
ciment cola Tack de Kerakoll, i es deix arà una junta de 3-5mm entre les peces, inclou  adaptació de peces a
marcs de tapes, rejuntat amb sorra ciment. Tot inclòs. Criteri d'amidament: longitud realment ex ecutada.

1000015      0,200 h   Oficial 1a.                                                     16,81 3,36

1000040      0,200 h   Manobre                                                         15,50 3,10

3000038      0,040 m³  Morter CP M-7,5                                                 75,00 3,00

B0718U01     0,005 m³  Morter de ciment cola per ex teriors Tack de Kerakoll            455,29 2,28

3000249      0,200 m²  Tira llamborda env ellida Black 8 cm                             17,16 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb DISSET CÈNTIMS

13.11 m   Rigola de formigó de 30x30x8 blanc                              

Rigola feta " in situ" de 30 x  30 cm. de formigó HM-20/Tov a/20/IIa, acabada amb panot blanc de 30x 30x 8 cm. de
Breinco, inclòs encofrat, ex cav ació per assentament de la rigola i part proporcional de guals i peces especials, tot
segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment ex ecutada.

1000015      0,450 h   Oficial 1a.                                                     16,81 7,56

1000020      0,450 h   Ajudant d'obra                                                  15,97 7,19

3000025      0,060 m³  Formigó HM-20/Tov a/20/IIa                                       70,00 4,20

3000038      0,006 m³  Morter CP M-7,5                                                 75,00 0,45

3000203      0,200 m²  Panot 30x 30x 8 cm blanc                                          23,00 4,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS

13.12 m   Vorada granit 20x24cm                                           

De subministrament i col.locació de v orada de granit de 20x 24cm, col.locada sobre base de formigó i rejuntada
amb morter, inclòs part proporcional de peces especials per a la formació de guals i passos de v ianants i minus-
v àlids. Criteri d'amidament: longitud realment ex ecutada.

1000015      0,050 h   Oficial 1a.                                                     16,81 0,84

1000040      0,500 h   Manobre                                                         15,50 7,75

3000038      0,010 m³  Morter CP M-7,5                                                 75,00 0,75

3000160M     1,050 m   Vorada granit 20x 24cm                                           15,20 15,96

3000030      0,100 m³  Formigó HA-20/Tov a/20/IIa                                       70,00 7,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

13.13 u   Formació de gual granit 20x24cm                                 

1000015      24,000 h   Oficial 1a.                                                     16,81 403,44

1000040      24,000 h   Manobre                                                         15,50 372,00

3000038      0,640 m³  Morter CP M-7,5                                                 75,00 48,00

3000020      3,500 m³  Formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa                                    62,50 218,75

3000160M     8,000 m   Vorada granit 20x 24cm                                           15,20 121,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.163,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
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CAPITOL 14 SENYALITZACIÓ                                                   
14.01 m   Linia continua reflectant                                       

De línia continua blanca reflectant de 15 cm. de gruix , pintada a màquina amb pintura acrílica homologada. Criteri
d'amidament: longitud realment pintada.

1000065      0,011 h   Oficial 1a. pintor                                              16,81 0,18

2000105      0,011 h   Maquina de pintar                                               25,00 0,28

3000255      0,060 kg  Pintura reflectant homologada                                   2,20 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

14.02 m²  Pintura reflectant passos zebra                                 

Pintat en zebrejats i símbols amb pintura de dos components, blanca, reflectant i homologada. Criteri d'amida-
ment:superfície realment pintada.

1000065      0,100 h   Oficial 1a. pintor                                              16,81 1,68

2000105      0,100 h   Maquina de pintar                                               25,00 2,50

3000255      1,000 kg  Pintura reflectant homologada                                   2,20 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

14.03 u   Senyal circular al. ref. 60 cm.                                 

De subministrament i col.locació de seny al circular d'alumini reflectant, de 60 cm, de prohibició o obligació, inclòs
subministrament i ancoratge de pal galv anitzat de secció rectangular i de 3 m. d'alçada. Criteri d'amidament: unitats
realment instal·lades.

1000015      1,000 h   Oficial 1a.                                                     16,81 16,81

1000040      1,000 h   Manobre                                                         15,50 15,50

3000270      1,000 u   Seny al circular alum. ref. 60 cm                                60,00 60,00

3000300      1,000 u   Pal galv anitzat de 3 m.                                         12,00 12,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

14.04 u   Senyal stop al. ref. 60 cm.                                     

De subministrament i col.locació de seny al d'alumini reflectant de 60 cm. R2 stop, inclòs subministrament i ancorat-
ge de pal galv anitzat de secció rectangular i de 3 m. d'alçada. Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

1000015      1,000 h   Oficial 1a.                                                     16,81 16,81

1000040      1,000 h   Manobre                                                         15,50 15,50

3000260      1,000 u   Seny al stop alum. ref. 60 cm                                    60,00 60,00

3000300      1,000 u   Pal galv anitzat de 3 m.                                         12,00 12,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

14.05 u   Senyal quadrat al. ref. 60 cm.                                  

De subministrament i col.locació de seny al quadrat d'alumini reflectant, de 60 cm, d'indicació, inclòs subministra-
ment i ancoratge de pal galv anitzat de secció rectangular i de 3 m. d'alçada. Criteri d'amidament: unitats realment
instal·lades.

1000015      1,000 h   Oficial 1a.                                                     16,81 16,81

1000040      1,000 h   Manobre                                                         15,50 15,50

3000271      1,000 u   Seny al quadrat alum. ref. 60 cm                                 60,00 60,00

3000300      1,000 u   Pal galv anitzat de 3 m.                                         12,00 12,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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CAPITOL 15 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES                                        
15.01 pa  Obres imprevistes                                               

Unitats d'obra imprev istes a justificar amb els quadres de preus del projecte, a incloure íntegrament en l'oferta del
Contractista i no subjecta a baix a.

3002000      1,000 pa  Obres imprev istes                                               5.000,00 5.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.000,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL EUROS

15.02 u   Control de qualitat                                             

Realització dels assajos del control de qualitat de les obres continguts al programa de control de qualitat del projecte
i altres que determini la Direcció Facultativ a de les obres. Inclòs en els preus de la oferta del Contractista fins a l'1%
del PEM de l'obra.

CQ           1,000 pa  Control de Qualitat                                             2.500,00 2.500,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CINC-CENTS EUROS

15.03 u   Seguretat i salut en el treball                                 

Mesures prev entiv es en matèria de seguretat i salut en el treball contingudes a l'estudi de seguretat i salut de l'obra
i ratificades en el pla de seguretat redactat pel Contractista, segons detall del pressupost del propi estudi de segure-
tat, a incloure íntegrament en l'oferta del Contractista i no subjecta a baix a.

3002020      1,000 pa  Seguretat i salut en el treball                                 7.500,00 7.500,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET MIL CINC-CENTS EUROS
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PRESSUPOST
                                                                

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS                                                 

01.01 u   Replanteig aliniacions/parcel.                                  

De replanteig de les aliniacions de carrers, murs, serveis, etc, i atermenament de les parcel.les amb
fites de formigó.

1,00 1.526,80 1.526,80

01.02 pa  Afecció accés finca veïna                                       

Afecció accés a finca veïna amb modificació de tram de terrassa i barana, nou accés, etc. Unitat d'o-
bra a justificar amb els quadres de preus del projecte, a incloure íntegrament en l'oferta del Contractis-
ta i no subjecta a baixa.

1,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS ............................................................................................................. 4.526,80
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CAPITOL 02 ENDERROCS                                                       

02.01 m²  Enderroc vorera/paviment formigó                                

Enderroc de voreres i pav iments de formigó o aglomerat,amb mitjans adequats, inclòs extracció tots
els elements d'urbanització ex istents sobre el pav iment, selecció de runa, transport de residus (fus-
ta,acer,v idre,...) a abocador autoritzat, cànons de tractament i taxes d'abocament, i trasllat dins l'obra
de les runes aptes per terraplè (aglomerat, formigó,...), personal, lloguer de mitjans aux iliars, descon-
nexió de serveis ex istents i mesures de seguretat durant les obres. C.Amid.:m2 de superfície a en-
derrocar.

357,90 1,31 468,85

02.02 u   Extracció i protecció d'elements diversos                       

Extracció d'elements diversos: casetes, coberts, pals, tanques, etc amb destí a magatzem o aboca-
dor. Inclòs taxes. C.Amid.:unitat completa.

1,00 813,96 813,96

TOTAL CAPITOL 02 ENDERROCS........................................................................................................................ 1.282,81
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CAPITOL 03 MURS DE FORMIGÓ                                                 

03.01 m³  Excavació de rases                                              

D'excavació de terres en rases, en qualsevol tipus de terreny, inclòs enderrocament d'instal·lacions
prèv ies ex istents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o
lloc d'utilització a obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excavat.

25,88 8,59 222,31

03.02 m³  Formigó de neteja                                               

Formigó de neteja i anivellament, abocat a rasa i posterior nivellat, inclòs bombament del formigó i
esgotement d'aigua si és necessari. Criteri d'amidament: cúbic teòric formigonat.

3,70 66,23 245,05

03.03 m³  Fonament armat HA-25                                            

Fonament de formigó armat amb formigó HA-25/20/Tova/IIa i armat amb la quantitat d'acer corrugat
B-500-S definida en plànols de detall, inclòs encofrat, bombament del formigó i esgotement d'aigua si
és necessari. Criteri d'amidament: cúbic teòric formigonat.

35,12 170,57 5.990,42

03.04 m²  Geotèxtil                                                       

De subministrament i col.locació de capa de propilè termolligat (geotèxtil) de 120 gr/m2, inclòs part
proporcional de solaps i retalls. Criteri d'amidament: superfície realment executada.

64,65 0,92 59,48

03.05 m³  Tot-u artificial fus Z-2                                        

De tot-u artificial fus Z-2, per capes de 25 cm. de gruix  màxim, inclòs extensió, humectació o desse-
cació i piconatge al 100 %  del pròctor modificat. (segons Art.501/PG3). Criteri d'amidament: perfil te-
òric de ferm.

12,93 22,98 297,13

03.06 m³  Mur formigó de 20/50 cm. vist                                   

Mur de formigó armat, de 20-50 cm. de gruix , amb formigó HA-25/Tova/20/IIa, armat amb la quanti-
tat d'acer corrugat B-500-S definida en plànols de detall i encofrat a dues cares v istes, inclòs espe-
res, juntes d'estanqueitat, matarracó, tubs, caixes, bombament del formigó si és necessari i mitjans
auxiliars i de seguretat necessaris. Criteri d'amidament: cúbic teòric formigonat.

36,78 291,77 10.731,30

03.07 m³  Coberta de llosa formigó 20cm vista                             

Llosa de formigó armat, de 20 cm. de gruix , amb formigó HA-25/Tova/20/IIa, armat amb la quantitat
d'acer corrugat B-500-S definida en plànols de detall i encofrat a 1 cara v ista i cara superior lliscada
per quedar v ista, inclòs esperes, juntes d'estanqueitat, matarracó, tubs, caixes, bombament del formi-
gó si és necessari i mitjans aux iliars i de seguretat necessaris. Criteri d'amidament: cúbic teòric for-
migonat.

9,37 75,52 707,62

03.08 m   Barana d'acer inox de 70cm                                      

Barana d'acer inox idable AISI-316 sorrejat de 70cm d'alçada, formada per passamà rectificat
50x10mm amb aleta inferior rectificada 20x10mm i muntants rectificats cada metre 50x10mm, aca-
bats amb barra roscada inox de 10mm fixada al mur amb taladre de 12mm i resina epoxi, segons
especificacions i detalls de projecte. Criteri d'amidament: longituds realment executades.

14,71 139,90 2.057,93

03.09 u   Porta acer corten 90x210cm                                      

Subministre i col.locació de porta d'acer corten de dimensions 90x210cm, sòcol, ferramenta d'acer
inox idable: frontiisses, pany de seguretat de 3 punts, manetes, tiradors, molles, guies i tots els ac-
cessoris necessaris per a la seva col.locació i funcionament, tot segons projecte. Inclòs qualsevol
material, feina o maquinària per tal de deixar la unitat d'obra completament acabada i executada, tot
inclòs.

1,00 1.386,62 1.386,62
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

03.10 u   Trapa registre d'acer inox de 60x60cm                           

Trapa d'accés i registre d'acer inox idable AISI-316 sorrejat de 60x60cm, formada per marc de pas-
samà rectificat 250x10mm amb aleta inferior rectificada en formació de tapajunts 50x10mm i tapa amb
estructura i planxa fixada al marc amb frontisses i pany de cadenat. Tot rejuntat i fixat a l'estructura
de formigó amb taladres de 12mm de diàmetre i resina epoxi, segons especificacions i detalls de pro-
jecte.

2,00 489,83 979,66

TOTAL CAPITOL 03 MURS DE FORMIGÓ............................................................................................................ 22.677,52
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CAPITOL 04 MOVIMENT DE TERRES                                              

04.01 m³  Neteja, esbrossada del terreny i apilament de terra vegetal     

Neteja, eliminació de petits volums construïts, esbrossada del terreny (inclòs tala i extracció de so-
ques), excavació i apilament dins l'obra dels primers 20cm de terra vegetal, amb mitjans mecànics,
càrrega i transport de material a abocador autoritzat (inclòs transport, cànons i taxes) o lloc d'utilització
dins l'obra. Inclòs desconnexió d'instal·lacions i serveis ex istents. Criteri d'amidament: perfil teòric
excavat.

846,03 2,19 1.852,81

04.02 m³  Excavació a cel obert                                           

Excavació de terres a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport fins a aboca-
dor autoritzat o lloc d'utilització dins l'obra.(Segons art.320/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric ex-
cavat.

529,79 2,73 1.446,33

04.03 m³  Terraplè material de l'excavac.                                 

Formació de terraplè amb material de la pròpia excavació, en capes de 25 a 30 cm. de gruix  mà-
x im, inclòs piconatge del terreny natural, extensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una
densitat mínima del 95 %  del pròctor normal.(Segons art.330/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric
terraplenat.

529,79 1,62 858,26

04.04 m³  Terraplè material adequat de préstec                            

Formació de terraplè amb material adequat de préstec, en capes de 25 a 30 cm. de gruix  màxim, in-
clòs material de préstec transportat a obra, piconatge del terreny natural, extensió, humectació o des-
secació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 %  del pròctor normal.(Segons art.330/PG3).
Criteri d'amidament: perfil teòric terraplenat.

2.921,14 6,72 19.630,06

04.05 m³  Escollera                                                       

Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora,
amb la cara exterior concertada. Inclòs qualsevol material i/o feina per deixar la unitat d'obra comple-
tament acabada, muntatge segons característiques del sistema i/o patent.

55,19 103,27 5.699,47

TOTAL CAPITOL 04 MOVIMENT DE TERRES ...................................................................................................... 29.486,93
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 05 SANEJAMENT                                                      

05.01 m³  Excavació de rases                                              

D'excavació de terres en rases, en qualsevol tipus de terreny, inclòs enderrocament d'instal·lacions
prèv ies ex istents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o
lloc d'utilització a obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excavat.

228,82 8,59 1.965,56

05.02 m³  Replè de rases amb sorra                                        

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix  mà-
x im, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

91,52 26,63 2.437,18

05.03 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia excavació, en capes de 30cm de gruix  màxim, inclòs
estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 %  del próctor nor-
mal. (Segons Art.332/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

114,43 6,60 755,24

05.04 m   Canonada polietilè 50mm i 16Atm                                 

De subministrament i col.locació de canonada de polietilè de 16Atm. de pressió i 50mm de diàmetre.
Inclòs part proporcional d'accessoris, unions, soldadures i proves de serveis, tot segons especifica-
cions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

150,00 2,91 436,50

05.05 m   Canonada pvc reforçat 315 mm                                    

De canonada de pvc alveolar de 315 mm. de diàmetre, tipus Wavihol, clase 41, sèrie 13500
kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4 kn/m2, col.locada en rases sobre llit de
sorra, inclòs connexions entre canonades, a pous, peces especials i accesoris, segons especifica-
cions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

173,80 17,50 3.041,50

05.06 m   Canonada pvc reforçat 200 mm                                    

De canonada de pvc alveolar de 200 mm. de diàmetre, tipus Wavihol, clase 41, sèrie 13500
kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4 kn/m2, col.locada en rases sobre llit de
sorra, inclòs connexions entre canonades, a pous, peces especials i accesoris, segons especifica-
cions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

86,35 7,99 689,94

05.07 m³  Formigó HM-D-150 en protecció tubs                              

De subministrament i estesa de formigó HM-D-150/Tova/20/IIa en protecció de tubs. Criteri d'amida-
ment: cúbic teòric formigonat, descomptant canonades.  Criteri d'amidament: perfil teòric formigonat
deduint canonada.

50,00 63,23 3.161,50

05.08 u   Pou de registre de formigó 80                                   

De subministrament i col.locació de pou de registre, de formigó, de 80 cm. de diàmetre (m.i.) format
per capçal troncocònic de 60 cm. d'amplada, tapa de registre de fosa dúctil de 40 Tn., base de 10
cm. de formigó, murets de formigó de 90 cm. d'alçada i part proporcional d'encofrat fins a sobre el
tub, tot amb formigó HM-D-150/Tova/20/IIa, segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament:
unittats realment executades.

7,00 310,69 2.174,83

05.09 u   Base de pou de registre 100 cm                                  

De construcció de base de registre de formigó de 100 cm de diàmetre, de 20 cm. de gruix , murets de
formigó de 90 cm. d'alçada i part proporcional d'encofrat fins a sobre el tub, tot segons especificacions
de projecte. Criteri d'amidament: unittats realment executades.

7,00 240,59 1.684,13

05.10 u   Capçal i tapa de pou de registre                                

De subministrament i col.locació de capçal troncocònic de 60-100 cm. d'amplada i 60 cm. d'alçada i
tapa de registre de seguretat de fosa dúctil de 40 Tn., tot segons especificacions de projecte. Criteri
d'amidament: unittats realment executades.

7,00 162,60 1.138,20
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05.11 m   Anell suplem. de pou de registre                                

De subministrament i col.locació d'anell suplementari de 100 cm. de diàmetre i dos graons de Euro-
pates, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longituds realment executades.

4,00 124,41 497,64

05.12 u   Pou de registre i descàrrega 5m                                 

De subministrament i col.locació de pou de registre i descàrrega, de formigó, de 150x150 cm. (m.i.) i
5,00 m. d'alçada, format per capçal troncocònic de 60 cm. d'amplada, tapa de registre de seguretat i
de fosa dúctil de 40 Tn., base de 10 cm. de formigó, murets de formigó de 20 cm. de gruix , i part pro-
porcional d'encofrat, tot amb formigó HM-20/Tova/20/IIa, segons especificacions de projecte. Criteri
d'amidament: unittats realment executades.

1,00 1.631,91 1.631,91

05.13 u   Connexió a la xarxa municipal                                   

De connexió del col.lector a tub de formigó de 400 mm existent a la xarxa municipal, inclòs enderroc
i posterior reposició del pou de connexió, si és necessari. Criteri d'amidament: unittats realment exe-
cutades.

1,00 258,41 258,41

05.14 u   Sistema de bombeig                                              

Sistema de bombeig format per dues bombes Drainex 400 de ESPA, quadre de control, boies, etc.
Inclòs qualsev l material i/o feina per deixar la unitat d'obra completament acabada i en funcionament.

1,00 9.180,04 9.180,04

TOTAL CAPITOL 05 SANEJAMENT....................................................................................................................... 29.052,58
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CAPITOL 06 PLUVIALS                                                        

06.01 m³  Excavació de rases                                              

D'excavació de terres en rases, en qualsevol tipus de terreny, inclòs enderrocament d'instal·lacions
prèv ies ex istents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o
lloc d'utilització a obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excavat.

245,34 8,59 2.107,47

06.02 m³  Replè de rases amb sorra                                        

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix  mà-
x im, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

98,13 26,63 2.613,20

06.03 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia excavació, en capes de 30cm de gruix  màxim, inclòs
estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 %  del próctor nor-
mal. (Segons Art.332/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

122,69 6,60 809,75

06.04 m³  Replè de rases amb grava                                        

De replè de rases amb grava de matxuqueig per a drenatge i protecció dels conductes, en capes de
25 a 30 cm. de gruix  màxim, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amidament: cúbic teòric replenat.

12,40 22,63 280,61

06.05 m²  Geotèxtil                                                       

De subministrament i col.locació de capa de propilè termolligat (geotèxtil) de 120 gr/m2, inclòs part
proporcional de solaps i retalls. Criteri d'amidament: superfície realment executada.

22,59 0,92 20,78

06.06 m   Canonada pvc reforçat 315 mm                                    

De canonada de pvc alveolar de 315 mm. de diàmetre, tipus Wavihol, clase 41, sèrie 13500
kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4 kn/m2, col.locada en rases sobre llit de
sorra, inclòs connexions entre canonades, a pous, peces especials i accesoris, segons especifica-
cions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

164,28 17,50 2.874,90

06.07 m   Canonada pvc reforçat 200 mm                                    

De canonada de pvc alveolar de 200 mm. de diàmetre, tipus Wavihol, clase 41, sèrie 13500
kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4 kn/m2, col.locada en rases sobre llit de
sorra, inclòs connexions entre canonades, a pous, peces especials i accesoris, segons especifica-
cions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

81,06 7,99 647,67

06.08 m   Tub drenant pvc 110 mm.                                         

De canonada drenant de pvc alveolar de 110 mm. de diàmetre, col.locada en rases sobre llit de sor-
ra, inclòs connexions entre canonades, a pous, peces especials i accesoris, segons especificacions
de projecte.Criteri d'amidament: longitud realment executada.

22,59 2,14 48,34

06.09 u   Pou de registre de formigó 80                                   

De subministrament i col.locació de pou de registre, de formigó, de 80 cm. de diàmetre (m.i.) format
per capçal troncocònic de 60 cm. d'amplada, tapa de registre de fosa dúctil de 40 Tn., base de 10
cm. de formigó, murets de formigó de 90 cm. d'alçada i part proporcional d'encofrat fins a sobre el
tub, tot amb formigó HM-D-150/Tova/20/IIa, segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament:
unittats realment executades.

8,00 310,69 2.485,52

06.10 u   Base de pou de registre 100 cm                                  

De construcció de base de registre de formigó de 100 cm de diàmetre, de 20 cm. de gruix , murets de
formigó de 90 cm. d'alçada i part proporcional d'encofrat fins a sobre el tub, tot segons especificacions
de projecte. Criteri d'amidament: unittats realment executades.

8,00 240,59 1.924,72
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06.11 u   Capçal i tapa de pou de registre                                

De subministrament i col.locació de capçal troncocònic de 60-100 cm. d'amplada i 60 cm. d'alçada i
tapa de registre de seguretat de fosa dúctil de 40 Tn., tot segons especificacions de projecte. Criteri
d'amidament: unittats realment executades.

8,00 162,60 1.300,80

06.12 m   Anell suplem. de pou de registre                                

De subministrament i col.locació d'anell suplementari de 100 cm. de diàmetre i dos graons de Euro-
pates, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longituds realment executades.

4,00 124,41 497,64

06.13 u   Pou de registre i descàrrega 5m                                 

De subministrament i col.locació de pou de registre i descàrrega, de formigó, de 150x150 cm. (m.i.) i
5,00 m. d'alçada, format per capçal troncocònic de 60 cm. d'amplada, tapa de registre de seguretat i
de fosa dúctil de 40 Tn., base de 10 cm. de formigó, murets de formigó de 20 cm. de gruix , i part pro-
porcional d'encofrat, tot amb formigó HM-20/Tova/20/IIa, segons especificacions de projecte. Criteri
d'amidament: unittats realment executades.

1,00 1.631,91 1.631,91

06.14 u   Arqueta registrable 60x60 cm. fins 4m fondària                  

De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 60x60 cm. (m.i.) i fins a 4 metres de fondà-
ria, inclòs tapa quadrada de fosa dúctil de 60x60 cm. Criteri d'amidament: unittats realment executa-
des.

13,00 170,25 2.213,25

06.15 u   Embornal sifònic amb reixa abatible                             

De subministrament i col.locació d'embornal de 60x30 cm. (m.i), format per caixó de formigó prefabri-
cat amb sifó incorporat i tapa de fosa dúctil abatible D40, inclòs connexió a la xarxa de sanejament
amb tub de 200 mm. de diàmetre. Criteri d'amidament: unittats realment executades.

12,00 194,31 2.331,72

TOTAL CAPITOL 06 PLUVIALS............................................................................................................................. 21.788,28
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CAPITOL 07 AIGUA POTABLE                                                   

07.01 m³  Excavació de rases                                              

D'excavació de terres en rases, en qualsevol tipus de terreny, inclòs enderrocament d'instal·lacions
prèv ies ex istents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o
lloc d'utilització a obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excavat.

27,43 8,59 235,62

07.02 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia excavació, en capes de 30cm de gruix  màxim, inclòs
estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 %  del próctor nor-
mal. (Segons Art.332/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

16,46 6,60 108,64

07.03 m³  Replè de rases amb sorra                                        

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix  mà-
x im, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

10,97 26,63 292,13

07.04 m   Encreuament carrer amb tub 20 cm                                

D'encreuament d'instal.lació per carrer format amb tub de 20 cm. de diàmetre de formigó centrifugat i
formigonat fins a la cota del carrer amb formigó HM-D-150/Tova/IIa, inclòs excavació de rasa i
transport de les terres sobrants fins a abocador autoritzat. Criteri d'amidament: longitud realment exe-
cutada.

25,00 40,07 1.001,75

07.05 m   Banda senyalitzadora de plàstic                                 

De subministrament i col.locació de banda de plàstic indicadora d'instal.lació. Criteri d'amidament:
longitud teòrica senyalitzada.

274,30 0,28 76,80

07.06 m   Canonada polietilè 125 mm i 10 a                                

De subministrament i col.locació de canonada de polietilè de 10 Atm. de pressió i 125 mm. de diàme-
tre, inclòs part proporcional d'accessoris, soldadures i proves de serveis, tot segons especificacions
de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

274,30 9,57 2.625,05

07.07 u   Vàlvula comporta tub pe 125                                     

De subministrament i col.locació de vàlvula de comporta telescòpica Belgicast amb arqueta, per ca-
nonada de PE de 125 mm. de diàmetre, inclòs juntes, brides i peces especials, totalment col.locada i
preparada, tot segons especificacions de projecte.. Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

6,00 286,26 1.717,56

07.08 u   Hidrant tub pe 125                                              

De subministrament i col.locació d'hidrant d'incendis Belgicast amb arqueta metàl·lica incorporada, de
DN-100 per anar col.locat sobre canonada de PE de 125 mm. de diàmetre, inclòs placa senyalitza-
dora, juntes, brides i peces especials. Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

1,00 484,62 484,62

07.09 u   Boca de reg tub pe 63                                           

De subministrament i col.locació de boca de reg Belgicast, racord D.45, amb marc i tapa de fosa, per
anar col.locada sobre canonada de PE de 63 mm. de diàmetre, inclòs juntes, brides i peces espe-
cials. Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

1,00 146,31 146,31

07.10 u   Escomesa tub pe 1"                                              

D'escomesa amb tub de polietilè de 1" i vàlvula d'esfera, inclòs claus de pas, brides i peces espe-
cials. Criteri d'amidament: unitats realment executades.

15,00 169,73 2.545,95

07.11 u   Connexió a la xarxa municipal                                   

De connexió de la nova canonada a la xarxa municipal, inclòs enderroc i posterior reposició del pou
de connexió, si és necessari, collarins, brides, accessoris i tots els treballs aux iliars necessaris. Cri-
teri d'amidament: unitats realment executades.
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2,00 358,48 716,96

07.12 u   Arqueta registrable 40x40x60 cm.                                

De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 40x40x60 cm. (m.i.), inclòs tapa quadrada
de fosa dúctil de 40x40 cm.  Criteri d'amidament: unitats realment executades.

21,00 148,21 3.112,41

TOTAL CAPITOL 07 AIGUA POTABLE.................................................................................................................. 13.063,80
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CAPITOL 08 DESVIAMENT LINIA AERIA EXISTENT                                 

08.01 UT  ADEQUACIO INSTAL.LACIONS EXISTENTS                              

erveis afectats de la Companyia Elèctrica Endesa ex istents dins l'àmbit del PMU 3.01, segons
pressupostos TE:EPSAK i TC: EPSD7 de la Companyia, ADJUNTS A L'APARTAT D'ANEXES
DEL PROJECTE.

1,00 26.791,73 26.791,73

08.02 UT  NOVES INSTAL.LACIONS DE LA XARXA                                

Serveis afectats de la Companyia Elèctrica Endesa ex istents dins l'àmbit del PMU 3.01, segons
pressupostos TE:EPSAK i TC: EPSD7 de la Companyia, ADJUNTS A L'APARTAT D'ANEXES
DEL PROJECTE.

1,00 20.831,25 20.831,25

TOTAL CAPITOL 08 DESVIAMENT LINIA AERIA EXISTENT.............................................................................. 47.622,98
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CAPITOL 09 SUBMINISTRE EN B.T.                                             

09.01 UT  NOVA XARXA                                                      

serveis afectats de la Companyia Elèctrica Endesa ex istents dins l'àmbit del PMU 3.01, segons
pressupostos EQ1BF i EQ1BH de la Company ia, ADJUNTS A L'APARTAT D'ANEXES DEL
PROJECTE.

1,00 57.317,78 57.317,78

09.02 UT  ADEQUACIÓ INSTAL.LACIONS EXISTENTS                              

serveis afectats de la Companyia Elèctrica Endesa ex istents dins l'àmbit del PMU 3.01, segons
pressupostos EQ1BF i EQ1BH de la Company ia, ADJUNTS A L'APARTAT D'ANEXES DEL
PROJECTE.

1,00 17.923,45 17.923,45

TOTAL CAPITOL 09 SUBMINISTRE EN B.T......................................................................................................... 75.241,23
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CAPITOL 10 TELECOMUNICACIONS                                               

10.01 m³  Excavació de rases                                              

D'excavació de terres en rases, en qualsevol tipus de terreny, inclòs enderrocament d'instal·lacions
prèv ies ex istents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o
lloc d'utilització a obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excavat.

136,21 8,59 1.170,04

10.02 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia excavació, en capes de 30cm de gruix  màxim, inclòs
estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 %  del próctor nor-
mal. (Segons Art.332/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

55,71 6,60 367,69

10.03 m   Prisma telèfons de 2 conductes 63                               

De prisma de telèfons de 45x22 cm. format per 2 conductes de pvc de 63 mm. de diàmetre recoberts
amb formigó HM-D-150/Tova/20/IIa, inclòs les connexions a les arquetes. Criteri d'amidament: lon-
gitud realment executada.

191,40 9,73 1.862,32

10.04 m   Prisma telèfons de 2 conductes 110                              

De prisma de telèfons de 45x28 cm. format per 2 conductes de pvc de 110 mm. de diàmetre reco-
berts amb formigó HM-D-150/Tova/20/IIa, inclòs les connexions a les arquetes. Criteri d'amidament:
longitud realment executada.

53,30 12,39 660,39

10.05 m   Prisma telèfons de 4 conductes 63                               

De prisma de telèfons de 45x31 cm. format per 4 conductes de pvc de 63 mm. de diàmetre recoberts
amb formigó HM-D-150/Tova/20/IIa, inclòs les connexions a les arquetes. Criteri d'amidament: lon-
gitud realment executada.

169,55 14,26 2.417,78

10.06 m   Prisma telèfons de 4 conductes 110                              

De prisma de telèfons de 45x46 cm. format per 4 conductes de pvc de 110 mm. de diàmetre reco-
berts amb formigó HM-D-150/Tova/20/IIa, inclòs les connexions a les arquetes. Criteri d'amidament:
longitud realment executada.

81,00 20,18 1.634,58

10.07 u   Arqueta tipus M                                                 

D'arqueta tipus M de Telefònica, de 30x30x65 cm. (m.i.), de formigó prefabricat i tapa de fundició
dúctil,  inclòs connexions amb els prismes i escomeses. Criteri d'amidament: unitats realment exe-
cutades.

1,00 138,79 138,79

10.08 u   Arqueta tipus DM                                                

D'arqueta tipus DM de Telefònica, de 92x48x92 cm. (m.i.), de formigó prefabricat i tapa de formigó
homologada per la companyia, inclòs connexions amb els prismes. Criteri d'amidament: unitats real-
ment executades.

10,00 266,28 2.662,80

10.09 u   Arqueta tipus DM amb armari                                     

D'arqueta tipus DM de Telefònica, de 92x48x92 cm. (m.i.), de formigó prefabricat i tapa de formigó
homologada per la companyia, amb armari d'escomeses, inclòs connexions amb els prismes. Criteri
d'amidament: unitats realment executades.

1,00 316,28 316,28

10.10 m   Escomesa telèfon amb tub de 63                                  

D'escomesa de telèfons amb tub de pvc de 63 mm. de diàmetre, des d'arqueta M fins a parcel.la, in-
clòs connexions i accesoris. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

22,00 1,56 34,32
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10.11 m   Connexió a xarxa                                                

Connexió a la xarxa ex istent formada per obertura de rasa en carrer, col.locació de tubs, formigonat
fins a 5 cm. de la rasant definitiva, connexió del prisma en arqueta DM existent i acabat de la rasa
amb panot igual a l'ex istent. Les feines es faran tallant la rasa amb radial, col.locació de planxes d'a-
cer per permetre el trànsit i permisos dels titulars del carrer o carretera. Criteri d'amidament: longitud
realment executada.

32,00 49,01 1.568,32

TOTAL CAPITOL 10 TELECOMUNICACIONS ...................................................................................................... 12.833,31
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CAPITOL 11 GAS                                                             

11.01 m³  Excavació de rases                                              

D'excavació de terres en rases, en qualsevol tipus de terreny, inclòs enderrocament d'instal·lacions
prèv ies ex istents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o
lloc d'utilització a obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excavat.

30,27 8,59 260,02

11.02 m³  Replè de rases amb sorra                                        

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix  mà-
x im, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

10,43 26,63 277,75

11.03 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia excavació, en capes de 30cm de gruix  màxim, inclòs
estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 %  del próctor nor-
mal. (Segons Art.332/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

15,64 6,60 103,22

11.04 m   Canonada polietilè 32mm i 10at                                  

De subministrament i col.locació de canonada de polietilè de 10Atm. de pressió i 32mm de diàmetre.
Inclòs part proporcional d'accessoris, unions, soldadures i proves de serveis, tot segons especifica-
cions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

28,00 2,27 63,56

11.05 m   Canonada polietilè 40mm i 10at                                  

De subministrament i col.locació de canonada de polietilè de 10Atm. de pressió i 40mm de diàmetre.
Inclòs part proporcional d'accessoris, unions, soldadures i proves de serveis, tot segons especifica-
cions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

232,65 2,37 551,38

TOTAL CAPITOL 11 GAS........................................................................................................................................ 1.255,93
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CAPITOL 12 ENLLUMENAT PÚBLIC                                               

12.01 m³  Excavació de rases                                              

D'excavació de terres en rases, en qualsevol tipus de terreny, inclòs enderrocament d'instal·lacions
prèv ies ex istents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o
lloc d'utilització a obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excavat.

25,80 8,59 221,62

12.02 m³  Replè de rases amb sorra                                        

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix  mà-
x im, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

12,90 26,63 343,53

12.03 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia excavació, en capes de 30cm de gruix  màxim, inclòs
estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 %  del próctor nor-
mal. (Segons Art.332/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

12,90 6,60 85,14

12.04 m   Encreuament carrer canaflex 80                                  

D'encreuament d'instal.lació per carrer format per prisma de formigó de 30x30 cm., en protecció de
tub canaflex de 80 mm., inclòs excavació de rasa i transport de les terres sobrants fins a abocador
autoritzat. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

18,00 9,09 163,62

12.05 u   Arqueta registrable 40x40x60 cm.                                

De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 40x40x60 cm. (m.i.), inclòs tapa quadrada
de fosa dúctil de 40x40 cm.  Criteri d'amidament: unitats realment executades.

3,00 148,21 444,63

12.06 u   Quadre elèctric complet                                         

De subministrament i instal.lació de quadre elèctric complet, de triple tarifa, format per armari amb por-
ta i tanca, caixes de doble aïllament, comptador, ICP, diferencials, pies per a totes les línies, regleta
de borns, cablejat, cèdul.la fotoelèctrica, rellotge horari, tot segons esquema unifilar de projecte, inclo-
sa l'escomesa elèctrica des de la Companyia.  Criteri d'amidament: unitats realment executades.

1,00 4.663,90 4.663,90

12.07 m   Cable de coure nu de 35 mm                                      

De subministrament i col.locació de cable de coure nu de 35 mm. per a unió equipotencial i posta a
terra de la instal.lació. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

322,45 1,63 525,59

12.08 u   Piqueta coure                                                   

De subministrament i col.locació de piqueta de coure de 1'5 m. de llargada, inclòs abraçadora i con-
nexió amb el cable de terra.  Criteri d'amidament: unitats realment executades.

19,00 9,05 171,95

12.09 m   Tub canaflex 63 mm.                                             

De subministrament i col.locació de tub corrugat de 63 mm. tipus canaflex.  Criteri d'amidament: lon-
gitud realment executada.

322,45 1,98 638,45

12.10 m   Conductor 0,6/1kv i 4x6                                         

De subministrament i col.locació de conductor de coure de 0,6/1Kv d'aïllament i de 4 x  6 mm. de
secció, inclòs connexions a bàculs i quadres, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'amida-
ment: longitud realment executada.

322,45 3,66 1.180,17
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12.11 u   Llum. Bega 7930 led 39w i columna 5m pintada negre              

De subministrament i col.locació de bàcul format per lluminària BEGA 7930 LED39w de Lledó, igual
a les actuals, equipada amb equip LED de 39 w, inclòs columna galvanitzada cilindrica de 5 m. d'al-
çada pintada al forn negre, accessoris de connexió, cablejat interior del bàcul i formació de base de
fonamentació de 40x40x80 cm. de formigó HM-D-150/Tova/20/IIa, tot segons especificacions de
projecte. Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

15,00 777,78 11.666,70

12.12 u   Projecte elèctric i legalització                                

De redacció de projecte elèctric i legalització de la instal.lació, inclòs impostos, OCA's i taxes.

1,00 900,00 900,00

TOTAL CAPITOL 12 ENLLUMENAT PÚBLIC........................................................................................................ 21.005,30
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CAPITOL 13 PAVIMENTACIÓ                                                    

13.01 m²  Geotèxtil                                                       

De subministrament i col.locació de capa de propilè termolligat (geotèxtil) de 120 gr/m2, inclòs part
proporcional de solaps i retalls. Criteri d'amidament: superfície realment executada.

1.746,25 0,92 1.606,55

13.02 m³  Subbase granular natural S-2                                    

De subbase granular S-2, per capes de 25 cm. de gruix  màxim, inclòs extensió, humectació o des-
secació i piconatge al 100 %  del pròctor modificat. (segons Art.501/PG3). Criteri d'amidament: perfil
teòric de ferm.

698,50 17,71 12.370,44

13.03 m³  Tot-u artificial fus Z-2                                        

De tot-u artificial fus Z-2, per capes de 25 cm. de gruix  màxim, inclòs extensió, humectació o desse-
cació i piconatge al 100 %  del pròctor modificat. (segons Art.501/PG3). Criteri d'amidament: perfil te-
òric de ferm.

348,05 22,98 7.998,19

13.04 m²  Reg d'emprimació                                                

De reg d'emprimació amb emulsió asfàltica catiònica ECR0 amb una dosificació de 1,5 Kg/m2. (se-
gons Art.530/PG3). Criteri d'amidament: superfície teòrica del ferm.

1.370,65 0,51 699,03

13.05 m²  Reg d'adherència                                                

De reg d'adherència amb emulsió asfàltica catiònica ECR0 amb una dosificació de 1 Kg/m2. (Se-
gons Art.531/PG3). Criteri d'amidament: superfície teòrica del ferm.

1.370,65 0,66 904,63

13.06 t   Mescla bituminosa S-20                                          

De mescla bituminosa en calent S-20, en formació de capa intermitja, compactada com a mínim al 97
%  de la densitat de la proveta Marshall.(Segons Art.542/PG3). Criteri d'amidament: tones realment
executades.

197,38 57,61 11.371,06

13.07 t   Mescla bituminosa D-12                                          

De mescla bituminosa en calent D-12, en formació de capa de rodament, compactada com a mínim
al 97 %  de la densitat de la proveta Marshall.(Segons Art. 542/PG3). Criteri d'amidament: tones re-
alment executades.

197,38 61,61 12.160,58

13.08 m²  Paviment de formigó rentat a l'àcid, 10cm                       

Paviment de formigó HM-20 amb àrid rodó, per a calçades, gruix  10 cm armat amb mallat 20.20.5 o
amb fibres elàstiques per ev itar retracció, inclou subministrament, p.p. de junts de dilatació i contrac-
ció, encofrats etc. Acabat rentat a l'àcid semipulit (rebaixat) de formigó colorejat  de color a definir per
la DF. Tot inclòs segons plànols. Criteri d'amidament: superfície realment executada.

434,40 33,81 14.687,06

13.09 m²  Paviment de formigó rentat a l'àcid, 15cm                       

Paviment de formigó HM-20 amb àrid rodó, per a calçades, gruix  15 cm armat amb mallat 20.20.5 o
amb fibres elàstiques per ev itar retracció, inclou subministrament, p.p. de junts de dilatació i contrac-
ció, encofrats etc. Acabat rentat a l'àcid semipulit (rebaixat) de formigó colorejat  de color a definir per
la DF. Tot inclòs segons plànols. Criteri d'amidament: superfície realment executada.

138,40 37,31 5.163,70

13.10 m   Tira de llamborda Black 20x10x8                                 

De subministrament i col.locació de tira de llamborda Black de Breinco, 20x10x8cm, col.locada amb
morter M-7,5.col·locat a truc de maceta amb morter fresc de ciment M-80a, les peces s'enllardarda-
ran amb llana dentada i ciment cola Tack de Kerakoll, i es deixarà una junta de 3-5mm entre les pe-
ces, inclou  adaptació de peces a marcs de tapes, rejuntat amb sorra ciment. Tot inclòs. Criteri d'ami-
dament: longitud realment executada.

116,30 15,17 1.764,27
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13.11 m   Rigola de formigó de 30x30x8 blanc                              

Rigola feta " in situ" de 30 x  30 cm. de formigó HM-20/Tova/20/IIa, acabada amb panot blanc de
30x30x8 cm. de Breinco, inclòs encofrat, excavació per assentament de la rigola i part proporcional
de guals i peces especials, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud real-
ment executada.

367,30 24,00 8.815,20

13.12 m   Vorada granit 20x24cm                                           

De subministrament i col.locació de vorada de granit de 20x24cm, col.locada sobre base de formigó i
rejuntada amb morter, inclòs part proporcional de peces especials per a la formació de guals i passos
de v ianants i minusvàlids. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

400,95 32,30 12.950,69

13.13 u   Formació de gual granit 20x24cm                                 

1,00 1.163,79 1.163,79

TOTAL CAPITOL 13 PAVIMENTACIÓ.................................................................................................................... 91.655,19
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CAPITOL 14 SENYALITZACIÓ                                                   

14.01 m   Linia continua reflectant                                       

De línia continua blanca reflectant de 15 cm. de gruix , pintada a màquina amb pintura acrílica homolo-
gada. Criteri d'amidament: longitud realment pintada.

178,15 0,59 105,11

14.02 m²  Pintura reflectant passos zebra                                 

Pintat en zebrejats i símbols amb pintura de dos components, blanca, reflectant i homologada. Criteri
d'amidament:superfície realment pintada.

32,00 6,38 204,16

14.03 u   Senyal circular al. ref. 60 cm.                                 

De subministrament i col.locació de senyal circular d'alumini reflectant, de 60 cm, de prohibició o obli-
gació, inclòs subministrament i ancoratge de pal galvanitzat de secció rectangular i de 3 m. d'alçada.
Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

8,00 104,31 834,48

14.04 u   Senyal stop al. ref. 60 cm.                                     

De subministrament i col.locació de senyal d'alumini reflectant de 60 cm. R2 stop, inclòs subministra-
ment i ancoratge de pal galvanitzat de secció rectangular i de 3 m. d'alçada. Criteri d'amidament: uni-
tats realment instal·lades.

4,00 104,31 417,24

14.05 u   Senyal quadrat al. ref. 60 cm.                                  

De subministrament i col.locació de senyal quadrat d'alumini reflectant, de 60 cm, d'indicació, inclòs
subministrament i ancoratge de pal galvanitzat de secció rectangular i de 3 m. d'alçada. Criteri d'ami-
dament: unitats realment instal·lades.

8,00 104,31 834,48

TOTAL CAPITOL 14 SENYALITZACIÓ.................................................................................................................. 2.395,47
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CAPITOL 15 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES                                        

15.01 pa  Obres imprevistes                                               

Unitats d'obra imprev istes a justificar amb els quadres de preus del projecte, a incloure íntegrament
en l'oferta del Contractista i no subjecta a baixa.

1,00 5.000,00 5.000,00

15.02 u   Control de qualitat                                             

Realització dels assajos del control de qualitat de les obres continguts al programa de control de quali-
tat del projecte i altres que determini la Direcció Facultativa de les obres. Inclòs en els preus de la
oferta del Contractista fins a l'1%  del PEM de l'obra.

1,00 2.500,00 2.500,00

15.03 u   Seguretat i salut en el treball                                 

Mesures preventives en matèria de seguretat i salut en el treball contingudes a l'estudi de seguretat i
salut de l'obra i ratificades en el pla de seguretat redactat pel Contractista, segons detall del pressu-
post del propi estudi de seguretat, a incloure íntegrament en l'oferta del Contractista i no subjecta a
baixa.

1,00 7.500,00 7.500,00

TOTAL CAPITOL 15 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES ....................................................................................... 15.000,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 388.888,13
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RESUM DE PRESSUPOST
                                                                

CAPITOL RESUM EUROS %

1 TREBALLS PREVIS....................................................................................................................................... 4.526,80 1,16

2 ENDERROCS............................................................................................................................................... 1.282,81 0,33

3 MURS DE FORMIGÓ..................................................................................................................................... 22.677,52 5,83

4 MOVIMENT DE TERRES............................................................................................................................... 29.486,93 7,58

5 SANEJAMENT.............................................................................................................................................. 29.052,58 7,47

6 PLUVIALS.................................................................................................................................................... 21.788,28 5,60

7 AIGUA POTABLE.......................................................................................................................................... 13.063,80 3,36

8 DESVIAMENT LINIA AERIA EXISTENT............................................................................................................. 47.622,98 12,25

9 SUBMINISTRE EN B.T. ................................................................................................................................. 75.241,23 19,35

10 TELECOMUNICACIONS................................................................................................................................ 12.833,31 3,30

11 GAS............................................................................................................................................................ 1.255,93 0,32

12 ENLLUMENAT PÚBLIC.................................................................................................................................. 21.005,30 5,40

13 PAVIMENTACIÓ............................................................................................................................................ 91.655,19 23,57

14 SENYALITZACIÓ........................................................................................................................................... 2.395,47 0,62

15 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES.................................................................................................................... 15.000,00 3,86

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 388.888,13

13,00% Despeses Generals....................... 50.555,46

6,00% Benefici industrial.......................... 23.333,29

SUMA DE G.G. y  B.I. 73.888,75

21,00% I.V.A....................................................................... 97.183,14

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 559.960,02

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 559.960,02

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de CINC-CENTS CINQUANTA-NOU MIL NOU-CENTS SEIXANTA  EUROS amb DOS CÈNTIMS

, a Ripoll, juny  de 2017.
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