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- Humectació i col�locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest 
amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
 
PAVIMENT DE LLOSES: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials. 
Junts entre les peces: 
- Peces rejuntades amb morter:  >= 5 mm 
- Peces rejuntades amb beurada:  <= 1,5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles: 
     - Paviments interiors: <= 1 mm 
     - Paviments exteriors: <= 2 mm 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col�locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
PAVIMENTS COL�LOCATS AMB MORTER: 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col�locació. 
 
COL�LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col�locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
 
COL�LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col�locar sobre una base de morter sec. 
Les peces per col�locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Les lloses s'han de col�locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix. 
Un cop col�locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els 
criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen 
la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9E -  PAVIMENTS DE PANOT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9E1321G,F9E1D21H,F9E1321H. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot.  
S'han considerat els casos següents:  
- Paviments de panot col�locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col�locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En la col�locació a l'estesa amb sorra-ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col�locació de la sorra-ciment 
- Col�locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col�locació de la beurada  
En la col�locació a truc de maceta amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col�locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col�locar 
- Col�locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col�locació de la beurada  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.  
Les peces han d'estar col�locades a tocar i alineades.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest 
amb altres elements:  
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.  
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Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de 
contracció de la base.  
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col�locar començant per les vorades o els murets.  
Una vegada col�locades les peces s'ha d'estendre la beurada.  
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.  
COL�LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Les peces per col�locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els 
criteris següents:  
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen 
la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL�LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col�loquen les peces de panot. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col�locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista, dels defectes de col�locació segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9F -  PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9F5C240. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Formació de paviment de llambordins o lloses.  
S'han considerat els materials i les formes de col�locació següents:  
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  
- Paviment de llambordins o lloses col�locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment  
- Paviment de lloses col�locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En paviments col�locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació del llit de sorra 
- Compactació i col�locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura  
En la col�locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació del llit de sorra 
- Col�locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra  
En la col�locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació de la base de morter sec 
- Humectació i col�locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment  
En la col�locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:  
- Comprovació del nivell de la base de formigó 
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 
- Col�locació de les peces amb morter de consistència tova 
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest 
amb altres elements:  
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
  
PAVIMENT COL�LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
Les peces han de quedar ben adherides al suport.  
Els junts han de quedar plens de material de reblert.  
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%  
Quan el paviment es col�loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.  
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials.  
  
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:  
Han de quedar col�locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.  
Junts entre peces:  <= 8 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 12 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL�LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col�locació o el que indiqui la DT.  
  
COL�LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:  
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra.  
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.  
Col�locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.  
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PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:  
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.  
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.  
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.  
  
COL�LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Els llambordins s'han de col�locar sobre una base de morter sec.  
Les peces per col�locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
Un cop col�locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.  
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.  
  
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:  
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.  
  
COL�LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:  
-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de millorar l'adherència. 
-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota la superfície. 
-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 
-  S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors als vehicles auxiliars de l'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els 
criteris següents: 
Paviments exteriors:  
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Paviments interiors:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen 
la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL�LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
F9G1 -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9G14645. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de 
quars o amb l'execució d'una textura superficial.  
S'han considerat les col�locacions del formigó següents:  
- Amb estenedora de formigó  
- Amb regle vibratori  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres  
En la col�locació amb estenedora:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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- Col�locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col�locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura  
En la col�locació amb regle vibratori:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Abocat, escampat i vibrat del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.  
El formigó col�locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Les lloses no han de tenir esquerdes.  
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF.  
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.  
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les instruccions de la DF.  
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.  
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 - 0,90 mm.  
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor: 
     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:  
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.  
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390): 
- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 
- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa  
Toleràncies d'execució:  
- Desviacions en planta:  ± 30 mm  
- Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible 
formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no es produiran 
defectes en els elements ni pèrdues de resistència.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb 
les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la 
partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les 
indicacions de la DF.  
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 
30°C.  
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.  
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF.  
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura 
superficial del formigó fresc.  
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb 
un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt favorables.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó 
d'alçària <= 10 cm.  
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.  
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc.  
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa construïda.  
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col�loqui al llarg 
d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat.  
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici 
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de l'adormiment al front d'avanç.  
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons 
les instruccions de la DF.  
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m.  
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc.  
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat.  
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.  
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues 
capes no ha de passar més d'1 hora.  
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua.  
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de radi.  
En el cas que no hi hagi una il�luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar 
amb llum natural.  
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de la superfície del formigó fresc.  
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir 
l'especificat en el Plec de condicions corresponent.  
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la 
comprovació de la regularitat superficial.  
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.  
PAVIMENT PER A CARRETERES:  
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.  
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc.  
ESTESA AMB ESTENEDORA:  
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les mateixes.  
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.  
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.  
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 2000 m.  
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 1 mm.  
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl�liques o d'altres materials adequats en el cas que es 
formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.  
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una 
edat mínima de 3 dies.  
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha 
d'extremar en el cas de formigonament en rampa.  
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m.  
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col�locada i 
a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.  
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
PAVIMENT PER A CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
F9G2 -  PAVIMENTOS DE HORMIGÓN ACABADOS CON ADITIVOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9G26742. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
 Pavimentos de hormigón, con árido normal o de arcilla expandida, con o sin fibras, acabados fratasados añadiendo cemento portland o polvo de cuarzo o 
con la ejecución de una textura superficial.  
Se han considerado las siguientes colocaciones del hormigón:  
- Con extendedora de hormigón  
- Con regla vibratoria  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Estudio y obtención de la fórmula de trabajo, en pavimentos para carreteras.  
En la colocación con extendedora:  
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento 
- Colocación de elementos de guiado de las máquinas 
- Colocación del hormigón 
- Realización de la textura superficial 
- Protección y curado del hormigón  
En la colocación con regla vibratoria:  
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación de los encofrados laterales, en su caso 
- Vertido, extendido y vibrado del hormigón 
- Realización de la textura superficial 
- Protección del hormigón y curado  
CONDICIONES GENERALES:  
La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones.  
El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa.  
Las losas no presentarán grietas.  
Tendrá las juntas de retracción y dilatación especificadas en la DT o, en su defecto, las indicadas por la DF.  
Estas juntas cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones.  
Los cantos de las losas y los labios de las juntas que presenten astilladuras se repararán con resina epoxi, según las instrucciones de la DF.  
La anchura del pavimento no será inferior en ningún caso a la prevista en la DT.  
El espesor del pavimento no será inferior en ningún punto al previsto en la DT.  
La capa tendrá la pendiente especificada en la DT, o en su defecto la que especifique la DF.  
Profundidad de la textura superficial determinada por el círculo de arena (NLT-335):  0,60 - 0,90 mm.  
PAVIMENTO CON HORMIGÓN ESTRUCTURAL O LIGERO:  
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la EHE-08  
Tolerancias de ejecución:  
- Nivel:  ± 10 mm  
- Planeidad:  

- En dirección longitudinal: ± 3 mm con regla de 3 m 
- En dirección transversal: ± 6 mm con regla de 3 m 
- Aceras y rampas en cualquier dirección: ± 6 mm con regla de 3 m  

Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5.9 del anejo 11 de la norma EHE-08.  
PAVIMENTO CON HORMIGÓN HF:  
Indice de Regularidad superficial IRI (NLT-330): Cumplirá con los valores de la tabla 550.3 del PG 3/75 modificado por ORDEN FOM 891/2004.  
Resistencia a flexotracción a los 28 días (UNE-EN 12390):  
- Hormigón HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
- Hormigón HF-4,0:  >= 4,0 MPa 
- Hormigón HF-4,5:  >= 4,5 MPa  
Tolerancias de ejecución:  
- Desviaciones en planta:  ± 30 mm  
- Cota de la superficie acabada:  - 10 mm, + 0 mm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
La puesta en obra del hormigón se suspenderá cuando se prevea que durante las 48 h siguientes, la temperatura ambiente pueda ser inferior a 0°C. Si en 
algún caso es imprescindible hormigonar en estas condiciones, se tomarán las medidas necesarias para garantizar que en el proceso de fraguado del 
hormigón, no se producirán deterioros en los elementos ni pérdidas de resistencia.  
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La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, 
con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de 
la partida de obra, de acuerdo con las indicaciones de la DF.  
En tiempo caluroso, o con viento y humedad relativa baja, se extremarán las precauciones para evitar desecaciones superficiales y fisuraciones, según las 
indicaciones de la DF.  
Cuando la temperatura ambiente sea superior a los 25°C, se controlará constantemente la temperatura del hormigón, que no superará en ningún momento 
los 30°C.  
Se realizará un tramo de prueba >= 200 m con la misma dosificación, equipo, velocidad de hormigonado y espesor que después se utilizará en la obra.  
No se procederá a la construcción de la capa sin que en un tramo de prueba haya estado aprobado por la DF.  
Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pueda provocar la deformación del canto de las losas o la pérdida de la textura 
superficial del hormigón fresco.  
Entre la fabricación del hormigón y su acabado no puede pasar más de 1 h. La DF podrá ampliar este plazo hasta un máximo de 2 h si se utilizan cementos 
con un principio de fraguado >= 2,30 h, si se toman medidas para retrasar el fraguado del hormigón o si las condiciones ambientales son muy favorables.  
El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 5°C.  
Delante de la maestra enrasadora se mantendrá en todo momento y en toda el ancho de la pavimentadora un exceso de hormigón fresco en forma de 
cordón de altura <= 10 cm.  
El vertido y extendido se realizarán procurando evitar segregaciones y contaminaciones.  
Se dispondrán los medios necesarios para facilitar la circulación del personal y evitar daños al hormigón fresco.  
Los cortes de hormigonado tendrán todos los accesos señalizados y acondicionados para proteger la capa construida.  
En las juntas longitudinales se aplicará un producto antiadherente en el canto de la franja ya construida. Se cuidará que el hormigón que se coloque a lo 
largo de esta junta sea homogéneo y quede compactado.  
Se dispondrán juntas transversales de hormigonado al final de la jornada, o cuando se haya producido una interrupción del hormigonado que haga temer 
un principio de fraguado en el frente de avance.  
Siempre que sea posible se harán coincidir estas juntas con una de contracción o de dilatación, modificando si es necesario la situación de aquellas, según 
las instrucciones de la DF.  
Si no se puede hacer de esta forma, se dispondrán a una distancia de la junta más cercana >= 1,5 m.  
Se retocarán manualmente las imperfecciones de los labios de las juntas transversales de contracción ejecutadas en el hormigón fresco.  
Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón fresco para facilitar su acabado.  
Donde sea necesario aportar material para corregir una zona baja, se utilizará hormigón no extendido.  
En el caso que se hormigonee en dos capas, se extenderá la segunda antes que la primera empiece su fraguado. Entre la puesta en la obra de las dos 
capas no pasará más de 1 hora.  
En el caso que se pare la puesta en obra del hormigón más de 1/2 h, se cubrirá el frente de forma que no se evapore el agua.  
El aditivo para el acabado del pavimento, en su caso, se esparcirá uniformemente sobre el hormigón fresco en una cantidad de 2/3 del total y se pasará la 
máquina alisadora. Seguidamente se extenderá el resto de aditivo y se alisará mecánicamente.  
Cuando el hormigón esté fresco, se redondearán los cantos de la capa con una llana curva de 12 mm de radio.  
En el caso que no haya una iluminación suficiente a criterio de la DF, se parará el hormigonado de la capa con una antelación suficiente para que se pueda 
acabar con luz natural.  
La DF podrá autorizar la sustitución de las texturas por estriado o ranurado, por una denudación química de la superficie del hormigón fresco.  
El hormigón se curará con un producto filmógeno, excepto en el caso que la DF autorice otro sistema, el riego de curado, en su caso, cumplirá las 
especificaciones del Pliego de condiciones correspondiente.  
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre la capa durante los 3 días siguientes al hormigonado, a excepción del imprescindible para la ejecución de juntas 
y la comprobación de la regularidad superficial.  
El tráfico de obra no circulará antes de que el hormigón haya alcanzado el 80% de la resistencia exigida a los 28 días. 
La apertura a la circulación ordinaria no se hará antes de 7 días del acabado del pavimento.  
PAVIMENTO PARA CARRETERAS:  
En caso de que la calzada tenga dos o más carriles en el mismo sentido de circulación, se hormigonarán como mínimo dos carriles al mismo tiempo.  
Después de dar la textura al pavimento, se numerarán las losas exteriores de la calzada con tres dígitos, aplicando una plantilla al hormigón fresco.  
EXTENDIDO CON EXTENDEDORA:  
El camino de rodadura de las máquinas se mantendrá limpio con los dispositivos adecuados acoplados a las mismas.  
Los elementos vibratorios de las máquinas no se apoyarán sobre pavimentos acabados, y dejarán de funcionar en el instante en que éstas se paren.  
La longitud de la maestra enrasadora de la pavimentadora será suficiente para que no se aprecien ondulaciones en la superficie del hormigón.  
La distancia entre las piquetas que sustentan el cable guía de la extendedora no será superior a 10 m. 
Esta distancia se reducirá a 5 m en las curvas de radio inferior a 500 m y en los acuerdos verticales de parámetro inferior a 2000 m.  
Se tensará el cable de guía de forma que la flecha entre dos piquetas consecutivas sea <= 1 mm.  
Se protegerá la zona de las juntas de la acción de las orugas interponiendo bandas de goma, chapas metálicas u otros materiales en el caso de que se 
hormigonee una franja junto a otra existente y se utilice ésta como guía de las máquinas.  
En caso de que la maquinaria utilice como elemento de rodadura un bordillo o una franja de pavimento de hormigón previamente construido, tendrán que 
haber alcanzado una edad mínima de 3 días.  
El vertido y el extendido del hormigón se harán de forma suficientemente uniforme para no desequilibrar el avance de la pavimentadora. Esta precaución 
se extremará en el caso de hormigonado en rampa.  
La superficie del pavimento no se retocará, excepto en zonas aisladas, comprobadas con una regla no inferior a 4 m.  
EXTENDIDO CON REGLE VIBRATORIO:  
La cantidad de encofrado disponible será suficiente para que, en un plazo mínimo de desencofrado del hormigón de 16 h, se tenga en todo momento 
colocada y a punto una longitud de encofrado no inferior a la correspondiente a 3 h de hormigonado.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones tipo señaladas en la DT 
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Estos criterios incluyen el acabado específico de los encuentros con los bordes, sin que comporte el uso de materiales diferentes a aquellos que 
normalmente conforman la unidad. 
No se incluyen en estos criterios las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables. 
No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado. 
No son de abono en esta unidad de obra las juntas de retracción ni las de dilatación. 
No se incluye dentro de esta unidad de obra el abono de los trabajos de preparación de la superficie existente.  
m2 de superficie realmente ejecutada, medida según las especificaciones de la DT comprobada y aceptada expresamente por la DF.  
EXTENDIDO CON REGLE VIBRATORIO:  
Se incluye el montaje y desmontaje del encofrado lateral, en caso en que sea necesario.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
PAVIMENTO PARA CARRETERAS:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
F9H1 -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9H1BJ31,F9H111C1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, granulats amb granulometria continua, pols mineral, i 
eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel�lícula homogènia de lligant, fabricada, col�locada i 
compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.  
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.  
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors següents:  
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97%  
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM, obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els 
valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3.  
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 
41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques  
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 
Nivell de la capa base:  ± 15 mm  
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del 
PG-3.  
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si 
es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats 
pel Contractista.  
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i 
de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.  
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el 
gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha 
de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions 
atmosfèriques.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb 
les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la 
partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha 
d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.  
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i 
segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que transcorregut el plaç de rotura del 
lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que la seva 
capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un 
reg d'adherència adicional.  
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. 
L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.  
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser 
compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.  
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal 
que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.  
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la central de fabricació de manera que aquella 
no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la 
prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal.  
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la 
extensió de qualsevol capa bituminosa a ample complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts 
longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara 
calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal.  
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a 
l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la temperatura mes alta  possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense que es produeixin 
desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la 
mínima prescrita a la fórmula de treball.  
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà 
obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hages 
assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.  
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una 
d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.  
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha 
compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.  
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els 
longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.  
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la 
compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i 
lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent 
franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els recolzaments necessaris per als elements de 
compactació.  
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan 
assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura 
ambient.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les 
densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

POCTEFA. PROJECTE BICITRANSCAT 
ZONA EST DE FIGUERES 
18EP005OT  ACTUACIÓ 1 - SETEMBRE 2019 
PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LA VIA LÀCTEA I ACCÉS AL CAMÍ DE LES CABOQUES 
 

 

 Pàgina:  212 
 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de prova, per comprovar:  
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ  
En l'execució d'una capa:  
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de 

transferència  
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a 

mides màximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:  
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament  

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors  
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20  
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació  
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes  
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO  
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació  
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris:  
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament  
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar:  
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20  
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382  
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI 

segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3  
En capes de rodadura:  
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat aleatoriament  
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de la posada en servei.  
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.   
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 
542.10 del PG 3.  
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F9J -  REGS SENSE GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9J12E40,F9J13J30. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Regs amb emulsions bituminoses.  
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses:  
- Reg d'imprimació (IMP) 
- Reg d'adherència (ADH) 
- Reg de cura (CUR)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa:  
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura.  
En el reg d'adherència:  
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós.  
CONDICIONS GENERALS:  
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant o producte de cura.  
REG D'IMPRIMACIÓ:  
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:  
- C50BF4 IMP 
- C60BF4 IMP  
Dotació del lligant:  
- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h. 
- En tots els casos: > = 500 g/m2.  
REG D'ADHERÈNCIA:  
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3.  
Dotació del lligant:  
- En tots els casos: >= 200 g/m2. 
- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus formigó bituminós: >= 250 g/m2.  
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de material tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382):  
- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa. 
- Resta dels casos: >= 0,4 MPa.  
REG DE CURA:  
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents:  
- C60B3 CUR 
- C60B2 CUR  
Dotació del lligant:  
- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel�lícula contínua, uniforme i impermeable. 
- En tots els casos: >= 300 g/m2.  
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:  
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució uniforme.  
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una barreja de totes dues i estarà exempt de tot tipus de matèries 
estranyes.  
Ha de complir, a més, les següents condicions:  
- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 % 
- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 % 
- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40 
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic  
La dotació del granulat de cobertura:  
- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del reg sota l'acció del trànsit. 
- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria solta. 
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una vegada aplicat el reg.  
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja. 
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho autoritzi. 
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, en cas contrari s'efectuaran les 
correccions necessàries segons les indicacions de la DF. 
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF. 
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals. 
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió de dues franges.  
REG D'IMPRIMACIÓ:  
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície existent, sense arribar a formar tolls. 
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta execució del reg ho requereix i la DF ho considera oportú. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de manera que l'emulsió no perdi efectivitat com a element 
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d'unió. 
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h següents a l'extensió de l'àrid de cobertura, si s'escau. 
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular vehicles per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part 
sense absorbir passades 24 h de l'aplicació del lligant. L'extensió es fará per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF.  
REG D'ADHERÈNCIA:  
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de lligant i es repararan els desperfectes que puguin impedir una 
perfecta unió entre les capes bituminoses. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s'hagi produït el trencament de l'emulsió, però sense que hagi 
perdut efectivitat com a element d'unió. 
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la superfície aplicada.  
REG DE CURA:  
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva finalització. Durant aquest temps la superfície es mantindrà 
humida. 
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per sobre del reg. L'extensió es fará per mitjans mecànics 
de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF .  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:  
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.  
No són d'abonament els excessos laterals.  
DOTACIÓ EN KG/M2:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
No són d'abonament els excessos laterals.  
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:  
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:  
- Una longitud de 500 m de calçada. 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada. 
- La superfície regada diàriament.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres recollides en safata, en un nombre de punts >=3.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Regs d'imprimació i de cura:  

- Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista. 
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits.  

- Regs d'adherència:  
- Dotació mitjana de lligant residual:   + 15 %, -10 % de la prevista 
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats.  

Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA:  
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts aleatoris.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN REGS D'ADHERÈNCIA:  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:  

- Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 6 MPa. 
- Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 4 MPa.  

Actuació en cas d'incompliment:  
- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresará la capa de mescla bituminosa superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa 

esmentada. Per compte del contractista. 
- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de la mescla bituminosa superior.  
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9Z1U010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col�locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura 
passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures pels elements següents: 
- Paviments de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col�locació dels separadors 
- Muntatge i col�locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai 
inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a 
l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la 
zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la 
ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir 
l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de la EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents 
empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de la EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en 
qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de la EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col�locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons 
s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col�locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 
37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa 
norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments 
mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
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Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de 
la EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral�leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col�locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició 
vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les 
seccions de les barres que formen el grup). 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de la EHE. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE) 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de 
manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col�locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de 
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l'ús de 
fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl�lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa 
vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de 
barra ferrallada, dins de l'element compost) 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural 
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DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FB1 -  BARANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FB121AAE. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col�locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter 
de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques  
- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Barana metàl�lica:  
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col�locació de la barana i fixació dels ancoratges  
CONDICIONS GENERALS:  
La protecció instal�lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.  
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.  
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior 
de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:  
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m  
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones 
comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de 
l'escala.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
BARANA METÀL.LICA:  
Els muntants han de ser verticals.  
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits 
contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.  
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini.  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 10 mm  
- Separació entre muntants:  Nul�la  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal�lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins 
que quedi fixat definitivament al suport.  
BARANA METÀL.LICA:  
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.  
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució fins al moment de la 
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col�locació dels ancoratges.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la 
vora dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.  
ELEMENT COL�LOCAT AMB MORTER:  
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización 
DB-SU.  
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas defensas: Barandillas».  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació topogràfica de la situació i col�locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements 

d'ancoratge.  
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.  
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments 

a la base de fonamentació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en 
aquest tipus de control.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides 
per la normativa vigent.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBA1E011,FBA31012,FBA1G011,FBA27012,FBA31013,FBA31014. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.  
S'han considerat les marques següents:  
- Marques longitudinals  
- Marques transversals  
- Marques superficials  
- Pintat de banda contínua sonora  
S'han considerat els tipus de marques següents:  
- Reflectants  
- No reflectants  
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:  
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- Vials públics  
- Vials privats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT.  
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.  
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.  
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de l'UNE 48-103.  
El color ha de complir les especificacions de l'UNE_EN 1436.  
Dosificació de pintura:  720 g/m2  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 3 cm  
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%  
  
MARQUES REFLECTANTS:  
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2  
  
CARRETERES:  
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7  
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45  
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):  
- Color blanc:  

- 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
- 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
- 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2  

- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2  
Factor de luminància (UNE_EN 1436):  
- Color blanc:  

- Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
- Sobre paviment de formigó:  >= 0,40  

- Color groc:  >= 0,20  
  
BANDA CONTÍNUA SONORA:  
La banda sonora ha d'estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes de la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que 
facin soroll en ser trepitjades per les rodes del vehicle.  
  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:  
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col�locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva 
forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals "SENTIT PROHIBIT" I "SENTIT OBLIGATORI" en calçades 
divergents, que podran col�locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col�locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min. (s/velocitat limitada) i anul�lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements:  
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació.  
La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i 
del número de senyals complementaris, que es necessitin col�locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no 
queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents elements:  
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari 

(Placa TR  301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill "OBRES". 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  6, TR  305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.  
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic 
alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes:  
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: 
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El sistema de "testimoni" està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador.  
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, 
poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció 
obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l'angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la 
velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.  
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.  
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca.  
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines.  
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència 
suficient.  
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó.  
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.  
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF.  
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.  
  
BANDA CONTÍNUA SONORA:  
La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s'ha de realitzar amb la maquinària i les eines adequades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:  
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny.  
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.  
  
MARQUES SUPERFICIALS:  
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada.  
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 
relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras.  
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada.  
  
VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:  
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'aplicar la pintura, condicions de neteja, compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc...  
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.   
- Replanteig dels punts on s'ha de pintar.  
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada.  
- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació de pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a 

mínim:  
- 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola. 
- 3 xapes metàl�liques de 30x15x0,2 cm, que s'hauran de disposar transversalment a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m com a 

mínim. S'hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.  
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de:  

- Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274)  
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- Retrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436)  
  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les respectives normes de procediment de cada assaig.  
Durant l'aplicació de la pintura s'obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. Aquestes mostres seran com a mínim:  
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 
- 10-12 xapes metàl�liques per lot d'acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s'hauran de disposar a la línia on ha de passar la màquina espaiades 

40 m, en sentit transversal. S'hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La unitat d'obra s'ha d'executar d'acord a les condicions indicades al plec. El contractista haurà de corregir els defectes observats.  
Els assaigs d'identificació dels materials han de complir les indicacions del plec, amb les toleràncies indicades a la norma UNE 135200-2.  
Les dotacions d'aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les làmines metàl�liques, han de complir les especificacions de projecte i/o del plec 
de condicions tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %.  
Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits 
com a garantia, valors inferiors als especificats.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determinacions mitjançant un sistema d'avaluació dinàmic "in situ":  

- Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 730 dies de la seva aplicació.  
- Es requereixen els següents assaigs:  

- Resistència al lliscament (UNE-EN 1436)  
- Grau deteriorament   

- Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2)  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
FBA3 -  MARQUES SUPERFICIALS 
 
FBA31014 - Pintat de senyal tipus STOP, cediu el pas, illetes, fletxes, ... amb pintura de dos components i microesferes de vidre. Inclòs el premarcatge 
  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
FBB1 -  SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB1B111,FBB1B351,FBB12252. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
S'han considerat els llocs de col�locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col�locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 
relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
FBB2 -  SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB2B201,FBB2B501. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals d'informació 
 S'han considerat els llocs de col�locació següents: 
- Vials públics 
 - Vials d'ús privat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
 - Fixació del senyal al suport 
 - Comprovació de la visibilitat del senyal 
 - Correcció de la posició si fos necessària 
 CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç de 1 kN  aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
 VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
 PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135 312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col�locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 
relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogrà fica de la situació i col�locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l’ estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimè triques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en 
la zona retrorreflectant cada 20unitats. 
     - Determinació de les característiques colorimè triques en la zona no retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
-  Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
-  El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l’apartat de control de materials (S). 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als indicats en l’apartat de control de materials (nivell 
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4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
FBB3 -  PLAQUES COMPLEMENTÀRIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB3B620. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.  
S'han considerat els elements següents:  
- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal  
- Caixetins de ruta  
S'han considerat els llocs de col�locació següents:  
- Vials públics  
- Vials d'ús privat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació.  
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 1°  
  
VIALS PÚBLICS:  
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.  
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.  
Distància a la calçada:  >= 50 cm  
  
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:  
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.  
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.  
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 135314.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA:  
Unitat de quantitat realment col�locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 
relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.  
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VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Comprovació topogràfica de la situació i col�locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.  
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:  

- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) 
en la zona retrorreflectant cada 20unitats. 

- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat de control de materials (S).  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 

4,0).  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
FBBZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBBZ1120. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col�locats en la seva posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de col�locació següents: 
- Col�locat clavat a terra 
- Col�locat formigonat a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col�locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del suport 
Col�locat formigonat: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col�locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades per la DF. 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la 
rasant del paviment. 
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal�lat, ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada 
d'agents agressius en el interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del galvanitzat. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part 
exterior de la calçada. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui. 
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la posició correcta. 
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Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al 
formigó ha de ser amb brides d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 5 cm 
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
 
COL�LOCAT FORMIGONAT: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col�locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
 
COL�LOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a clavar. 
 
COL�LOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
No s'ha de col�locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col�locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 
relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBC -  ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBC1VC12. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements d'abalisament retrorreflectants dissenyats per a facilitar la guia òptica als usuaris de les carreteres, col�locats en la seva posició definitiva.  
Es consideren els elements següents:  
- Panells direccionals per a l'abalisament de corbes  
- Balises cilíndriques  
- Captallums verticals 
- Captallums per a senyalització horitzontal  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Panells direccionals per a l'abalisament de corbes:  
- Replanteig 
- Fixació del panell al suport 
- Comprovació de la visibilitat del panell 



POCTEFA. PROJECTE BICITRANSCAT 
ZONA EST DE FIGUERES 
18EP005OT  ACTUACIÓ 1 - SETEMBRE 2019 
PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LA VIA LÀCTEA I ACCÉS AL CAMÍ DE LES CABOQUES 
 

 

 Pàgina:  227 
 

- Correcció de la posició si fos necessari  
Fites d'aresta, balises cilíndriques i captallums verticals:  
- Replanteig 
- Col�locació i ancoratge de l'element d'abalisament sobre el seu suport  
Captallums per a senyalització horitzontal:  
- Replanteig 
- Preparació de la superfície del paviment 
- Col�locació i fixació del captallums sobre el paviment  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element d'abalisament quedarà en la posició especificada a la DT o, en el seu defecte, a la indicada per la DF.  
Les característiques dels panells direccionals, fites quilomètriques, hectomètriques i miriamètriques instal�lades seran les especificades a la taula 701.1 del 
PG3 vigent.  
Les característiques de les fites d'aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captallums verticals instal�lats seran les especificades a la taula 703.2 del 
PG3 vigent.  
PANELLS DIRECCIONALS:  
Els panells direccionals es col�locaran perpendiculars a la visual del conductor en tot el desenvolupament de la corba. 
El primer panell podrà ser simple, doble o triple, i els restants seran sempre simples, essent recomanable que el nombre total de panells a instal�lar a la 
corba sigui, com a mínim, de tres. 
El nombre de panells superposats al principi de la corba indica la perillositat d'aquesta. 
La separació vertical entre els panells superposats col�locats al principi de la corba serà de 15 cm. 
Es col�locaran de manera que cap obstacle impedeixi la visió dels panells. 
L'alçària des de la vora exterior de la calçada fins a la vora inferior dels panells serà igual o superior a 1 m quedant per sobre dels sistemes de contenció de 
vehicles o de qualsevol altre element de la carretera.  
BALISA CILÍNDRICA:  
Quedarà vertical i perpendicular a l'eix de la carretera. 
Quedarà fixada al paviment amb el sistema d'ancoratge disposat pel fabricant. 
Queda expressament prohibit practicar transformacions en el cos de la balisa o en els suports d'ancoratge per tal de modificar el sistema de fixació 
dissenyat pel fabricant.  
CAPTALLUMS VERTICALS:  
En una barrera metàl�lica, estaran col�locats en el centre del perfil de la barrera cada 4 o 8 m, coincidint amb la unió de trams de la barrera. 
En altres tipus de sistemes de contenció o en paraments, es trobaran com a màxim cada 25 m. 
En ampits, la distància màxima serà de 8 m. 
L'alçària sobre el paviment estarà compresa entre 50 i 70 cm.  
CAPTALLUMS HORITZONTALS:  
La situació dels captallums sobre la plataforma serà tal que sempre quedin fora dels carrils i sense coincidir amb una marca vial. 
La separació lliure amb la marca vial de la vora de calçada estarà compresa entre 10 i 15 cm. 
El contorn dels captallums, un cop col�locats, no presentarà vores afilades que suposin perill per a la seguretat de la circulació vial.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de procedir a la col�locació de l'element d'abalisament es realitzarà una inspecció de la superfície del paviment per tal de comprovar el seu estat i 
possibles defectes existents. Quan sigui necessari, es durà a terme una neteja de la superfície per a eliminar la brutícia o altres elements contaminants que 
puguin influir negativament en la fixació d'aquests. 
Si la superfície presenta defectes o desnivells apreciables es corregiran els primers i s'ompliran els últims amb materials d'anàloga naturalesa. 
Abans de col�locar els elements d'abalisament es procedirà al replanteig de l'obra i a la seva aprovació per la DF.  
PANELLS DIRECCIONALS:  
La disposició dels panells al llarg de la corba es farà d'acord amb el que estableix l'apartat 8.5 de la norma 8.1-IC Señalización vertical de la Instrucción de 
Carreteras. 
No es produiran danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No es foradarà la planxa per fixar-la. S'utilitzaran els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades a les normes UNE 135312 i UNE 135314.  
BALISA CILÍNDRICA:  
Es col�locaran de manera que no dificultin la circulació dels usuaris de la carretera i, sempre que sigui possible, sense afectar les marques vials. 
En convergències i divergències es col�locaran sensiblement equidistants entre si, centrades en les marques vials i deixant lliure la major amplària possible 
del voral. 
Els elements d'ancoratge utilitzats han d'assegurar la fixació permanent de la balisa per la seva base i que en cas d'arrencament, trencament o deformació, 
no es produeixi perill per al trànsit rodat, ni per causa de la balisa arrencada ni pels elements d'ancoratge que puguin quedar sobre la calçada.  
CAPTALLUMS VERTICALS:  
Els elements d'ancoratge utilitzats han d'assegurar la fixació permanent del captallums per la seva base i que en cas d'arrencament, trencament o 
deformació, no es produeixi perill per al trànsit rodat, ni per causa del captallums arrencat ni pels elements d'ancoratge que puguin quedar sobre la calçada.  
CAPTALLUMS HORITZONTALS:  
Es fixaran al paviment mitjançant l'ús de materials adhesius, seguint les instruccions del fabricant. 
En paviments de formigó, i abans de la col�locació dels captallums, s'eliminaran tots els productes utilitzats en el procés de curat del formigó, que estiguin 
adherits en la zona de fixació dels mateixos.  
SUPORTS CLAVATS:  
La màquina de clavar no produirà danys ni deformacions als suports. 
Un cop clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i tornant-lo a clavar.  
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SUPORTS FORMIGONATS:  
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.  
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment.  
No s'ha de col�locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitats realment col�locades a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovades per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
PANELLS DIRECCIONALS, FITES QUILOMÈTRIQUES, HECTOMÈTRIQUES I MIRIAMÈTRIQUES:  
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5H -  CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5HB1G9. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor i reixa de fosa o d'acer, sobre solera de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació del formigó de la solera 
- Muntatge dels mòduls prefabricats 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col�locació del formigó lateral de la caixa 
- Col�locació de les reixes 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col�locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
- Aplomat total:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil�li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
 



POCTEFA. PROJECTE BICITRANSCAT 
ZONA EST DE FIGUERES 
18EP005OT  ACTUACIÓ 1 - SETEMBRE 2019 
PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LA VIA LÀCTEA I ACCÉS AL CAMÍ DE LES CABOQUES 
 

 

 Pàgina:  229 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5J -  CAIXES PER A EMBORNALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5J6F0E,FD5J6F02,FD5J6F03,FD5JCON1,FD5JCON2,FD5JCON0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de formigó 
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col�locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 
En caixa de maó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació del formigó de la solera 
- Col�locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col�locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
 
CAIXA DE FORMIGÓ: 

POCTEFA. PROJECTE BICITRANSCAT 
ZONA EST DE FIGUERES 
18EP005OT  ACTUACIÓ 1 - SETEMBRE 2019 
PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LA VIA LÀCTEA I ACCÉS AL CAMÍ DE LES CABOQUES 
 

 

 Pàgina:  230 
 

El formigó col�locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col�locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El 
revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 
 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil�li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col�locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
EMBORNALS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5K -  CAIXES PER A INTERCEPTORS 
 
 
 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col�locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
El formigó col�locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Gruix (e): 
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e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El 
revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes. 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 
Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
Nivell soleres:  ± 12 mm 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Comprovació de la superfície d'assentament 
Col�locació del formigó de la solera 
Muntatge de l'encofrat 
Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
Col�locació del formigó de la caixa 
Desmuntatge de l'encofrat 
Cura del formigó 
En caixa de maó: 
Comprovació de la superfície d'assentament 
Col�locació del formigó de la solera 
Col�locació dels maons amb morter 
Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
En caixa de formigó: 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
S'han considerat els materials següents: 
Caixa de formigó 
(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
CONDICIONS GENERALS: 
Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
Desviació lateral: 
Línia de l'eix: ± 24 mm 
Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Toleràncies d'execució: 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
El nivell del coronament ha de permetre la col�locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
 
Els maons que s'han de col�locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
CAIXA DE MAÓ: 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre. 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil�li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment. 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
INTERCEPTORS: 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje superficial». 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5Z5CC4,FD5Z5CCB,FD5Z5CC3,FD5Z5CC8,FD5ZXJC4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col�locació d'elements auxiliars per a drenatges. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col�locació del morter, si és el cas 
- Col�locació de l'element 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment o la reixa fixa col�locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament 
fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant. 
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han de mantenir el seu pendent. 
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. 
La reixa col�locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
- Guerxament:  ± 2 mm 
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col�locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIMENT: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD8 -  RECOBRIMENTS PROTECTORS INTERIORS PER A CLAVEGUERES 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Recobriment protector interior per a claveguera de tub de formigó armat, aplicat a dues mans. 
S'han considerat els materials següents: 
- Brea epoxi 
- Polímer orgànic 
- Polímer acrílic 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície del tub 
- Aplicació del recobriment a dues mans 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El recobriment aplicat ha de constituir una pel�lícula sòlida i uniforme. 
Ha de cobrir sense discontinuïtats la superfície interior de la conducció fins a l'alçària indicada a la DT. 
Dotació total: 
- Brea-epoxi:  0,89 kg/m2 
- Polímer orgànic:  0,36 kg/m2 
- Polímer acrílic:  0,36 kg/m2 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C, sense pluja. 
Cal que els tubs estiguin suficientment secs per a garantir l'adherència. 
Abans de l'aplicació del recobriment, s'ha de sanejar la superfície. Aquesta superfície no ha de tenir pols, greixos, etc. 
L'aplicació s'ha de realitzar en dues mans a mida que es col�loca cada segment del tub. 
 
BREA-EPOXI: 
El recobriment s'ha d'aplicar a brotxa un cop mesclats convenientment els dos components. 
La primera aplicació, amb un consum aproximat d'un 30% de la dotació, serveix d'emprimació. La segona s'ha d'aplicar passades 12 h. 
 
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC: 
El recobriment s'ha d'aplicar a brotxa. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal�lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
S'inclou dins d'aquest criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD9 -  RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD95X001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Recobriment exterior amb formigó per a la protecció de tubs de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície del tub 
- Col�locació del formigó de protecció 
- Cura del formigó de protecció 
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CONDICIONS GENERALS: 
El recobriment acabat ha de tenir un gruix uniforme i ha de cobrir totalment la superfície exterior dels tubs. 
No ha de tenir discontinuïtats, esquerdes o defectes, com és ara disgregacions o buits. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  ± 5% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil�li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
Abans de l'aplicació del recobriment, s'ha de sanejar la superfície. Aquesta superfície no ha de tenir pols, greixos, etc. 
El formigó s'ha de col�locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal�lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
S'inclou dins d'aquest criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDB -  SOLERES PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya. 
- Soleres de formigó amb armadura lleugera 
- Solera de llambordins, col�locats sobre un llit de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Solera de llambordins: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació del formigó de base 
- Cura del formigó 
- Col�locació dels llambordins de la solera 
- Col�locació de la beurada 
Solera de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 
- Cura del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya, ha de quedar plana. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la massa. 
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
 
SOLERA DE FORMIGÓ: 
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha 
de tenir el mateix diàmetre que el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a l'alçària de mig tub. 
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
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- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
- Planor:  ± 10 mm/m 
 
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA: 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les especificades a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres substàncies perjudicials. 
 
SOLERA DE LLAMBORDINS: 
Les peces han de quedar col�locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben assentades i encaixades horitzontalment sobre el llit de formigó. 
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment. 
Gruix dels junts entre les peces:  <= 0,8 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: + 2%, - 1% 
- Gruix del llit de formigó:  - 5% 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de 
compactar. 
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 
 
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA: 
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col�locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de 
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08 
 
SOLERA DE LLAMBORDINS: 
Les peces per col�locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de maceta a sobre del formigó fresc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDD -  PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDD1A099,FDD1X005,FDDZX001,FDDZX002. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col�locació dels elements complementaris. 
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou: 
- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, esquerdejat exterior 
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- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Parets: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
En el bastiment i tapa: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col�locació del morter d'anivellament 
- Col�locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col�locació dels graons amb morter 
 
PARET PER A POU: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la 
tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col�locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a sobre d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 
 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col�locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment 
pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 
 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col�locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte 
o bé produir sorolls. 
Un cop col�locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments 
accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
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GRAÓ: 
El graó col�locat ha de quedar anivellat i paral�lel a la paret del pou. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Els graons s'han d'anar col�locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral�lelisme amb la paret:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col�locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
 
PARET PER A POU: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col�locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
 
PARET DE MAÓ: 
Els maons per col�locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
PARET PER A POU: 
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDG3 -  CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de fibrociment NT i PVC, col�locats en una rasa i recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
- Reblert de la rasa amb formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col�locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
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CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col�locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25% 
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col�locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de junts i reblert de rasa. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col�locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal�lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDK2 -  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK2X2B7,FDK282G7,FDK254F3,FDK282G9,FDK2U102,FDK2U103,FDK2U104. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó de paret de formigó per a registre de canalització de serveis. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó fet “in situ” sobre solera de maó calat col�locat sobre llit de sorra. 
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- Pericó prefabricat amb tapa de formigó prefabricat (si és el cas), sobre solera de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó fabricat “in situ”: 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col�locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col�locació del marc de la tapa 
Pericó de formigó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació del formigó de la solera 
- Col�locació del pericó sobre la solera 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col�locació de la tapa, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
 
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col�locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm 
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 
 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col�locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu 
desplaçament o el seu robatori. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col�locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
 
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la 
temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de 
fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
El formigó col�locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment. 
 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil�li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDK2 -  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDK2U104 - Subministre i col�locació de plantilla per armari de distribució de telefonica, sobre base de formigó. 
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDKZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDKZA450,FDKZHJB4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col�locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col�locació del morter d'anivellament 
- Col�locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col�locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte 
o bé produir sorolls. 
Un cop col�locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments 
accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col�locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
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* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
FFB -  TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FFB17455,FFB1745A,FFB14655. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col�locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions 
soldades, col�locats superficialment o al fons de la rasa.  
S'han considerat els tipus de material següents:  
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C  
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C  
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal�lacions d'hidrants, 

etc.).  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal�lació de bombeig, etc.)  
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris 

indistintament al llarg del seu recorregut (instal�lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)  
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col�locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal�lacions sense especificació del grau de dificultat, la col�locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams 
de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col�locació es considera una unitat d'obra diferent.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de 
la canonada.  
Ha d'estar feta la prova de pressió.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb 
accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.  
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no 
superi una temperatura de 40°C.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir 
>= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.  
COL�LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral�lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals 
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han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl�lica, entre ella i el tub s'ha 
d'interposar una anella elàstica.  
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col�locades superficialment, s'han d'instal�lar dins d'una beina d'acer.  
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els 
moviments axials de dilatació.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm  
- Tub polietilè densitat baixa:  
+-------------------------------------+ 
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 
¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 
¦------¦--------------¦---------------¦ 
¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 
¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 
¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 
¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 
¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 
¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 
+-------------------------------------+  
COL�LOCACIÓ SOTERRADA:  
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per 
tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  
Gruix del llit de sorra:  
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm  
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):  
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm  
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  
El tub s'ha de col�locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.  
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a 
daus massissos de formigó.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han 
d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.  
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.  
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.  
Un cop acabada la instal�lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.  
COL�LOCACIÓ SOTERRADA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.  
Abans de la col�locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. 
En cas contrari cal avisar la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el 
lliscament dels tubs.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col�locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament 
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correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la 
normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal�lació. S'han de col�locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin 
accessibles per a la seva reparació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
m de llargària instal�lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
En les instal�lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col�locar.  
COL�LOCACIÓ SOTERRADA:  
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl�liques per a la subjecció dels mateixos.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  
- Control visual de l'execució de la instal�lació, comprovant:  

- Suportació  
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal�lació  
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  
- Distància a altres elements i conduccions.  

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal�lacions de sanejament.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal�lació.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal�lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a 
canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  
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FG -  INSTAL�LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG2 -  TUBS I CANALS 
 
FG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL�LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG22TL1K. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàl�lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col�locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
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- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 
S'han considerat els tipus de col�locació següents: 
- Tubs col�locats encastats 
- Tubs col�locats sota paviment 
- Tubs col�locats sobre sostremort 
- Tubs col�locats al fons de la rasa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col�locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d'instal�lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
 
SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal�lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Distància entre la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els 
accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col�locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col�locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col�locació. 
La seva instal�lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col�locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal�lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
La instal�lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
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UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles. 
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FG -  INSTAL�LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG2 -  TUBS I CANALS 
 
FG23 -  TUBS RÍGIDS METÀL�LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG23RA15. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub rígid metàl�lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o endollades i muntat superficialment.  
S'han contemplat els següents tipus de tubs:  
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat del tub 
- Preparació dels extrems dels tubs i corbat 
- Estesa, fixació i col�locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i accessoris 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar instal�lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat.  
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.  
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.  
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb màquines de corbar tubs, sense que es produeixin canvis 
sensibles a la secció. 
Distància entre les fixacions:  
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm  
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 50 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm  
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm  
Toleràncies d'instal�lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total  
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els 
accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col�locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col�locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col�locació. 
La seva instal�lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal�lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
La instal�lació inclou els accessoris i les fixacions.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors 

instal�lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl�liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral�lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal�lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
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FG -  INSTAL�LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG3 -  CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
 
FG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG312554,FG312234,FG312174. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col�locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal�lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de 
coure, de tensió assignada 0,6/1kV.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 

21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de 

vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.  
S'han considerat els tipus de col�locació següents:  
- Col�locat superficialment  
- Col�locat en tub  
- Col�locat en canal o safata  
- Col�locat aeri  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, col�locació i tibat del cable si es el cas  
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CONDICIONS GENERALS:  
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o 
enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal�lació.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal�lació:  
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:  
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m  
COL�LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.  
Quan es col�loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral�lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de 
ser la fixada al projecte.  
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  
En cables col�locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el 
cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat 
sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es 
disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el 
suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.  
COL�LOCACIÓ AÈRIA:  
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase 
per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta 
peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de 
provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o 
be en combinacions d'aquestes.  
COL�LOCAT EN TUBS:  
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer 
galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, 
resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'instal�lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  
Temperatura del conductor durant la seva instal�lació:  >= 0°C  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i 
en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. 
Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport.  
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua.  
La força màxima de tracció durant el procés d'instal�lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la 
tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions 
massa grans al conductor.  
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
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El tub de protecció ha d'estar instal�lat abans d'introduir els conductors.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal�lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal�lació dels conductors  
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats  
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments 

d'aplicació.  
- Assaigs segons REBT.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels 

mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
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FG -  INSTAL�LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG3 -  CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
 
FG32 -  CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V I 07Z1-K 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables unipolars amb conductor de coure, amb aïllament i sense coberta, de 450/750 V de tensió assignada, per a instal�lacions fixes. 
S'han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables amb aïllament de policlorur de vinil (PVC): 
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació H07V-K 
- Cables rígids (classe 1 segons UNE 21022) de designació H07V-U 
- Cables rígids (classe 6 segons UNE 21022) de designació H07V-R 
- Cables amb aïllament a base de material termoplàstic amb baixa emissió de fums i gasos corrosius: 
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació ES07Z1-K (AS) 
S'han considerat els tipus de col�locació següents: 
- Muntat superficialment 
- Col�locat en tub 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o 
enrrotllament dels fils. 
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El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal�lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal�lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
 
COL�LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Quan es col�loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral�lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de 
ser la fixada al projecte. 
Distància entre fixacions:  <= 40 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal�lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 
 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal�lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal�lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
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FG -  INSTAL�LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG3 -  CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
 
FG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG380902. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col�locació següents: 
- Muntat superficialment 
- En malla de connexió a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, 
aquest últim mètode sempre en llocs visitables. 

POCTEFA. PROJECTE BICITRANSCAT 
ZONA EST DE FIGUERES 
18EP005OT  ACTUACIÓ 1 - SETEMBRE 2019 
PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LA VIA LÀCTEA I ACCÉS AL CAMÍ DE LES CABOQUES 
 

 

 Pàgina:  250 
 

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col�locació de seccionadors, interruptors o fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
 
COL�LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions:  <= 75 cm 
 
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 
El conductor ha de quedar instal�lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'instal�lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal�lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
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FG -  INSTAL�LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
FG46 -  CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes seccionadores fusibles muntades superficialment o transquadre amb fusibles tipus ganiveta o cilíndrics. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar connectat de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable als conductors. 
Ha de quedar anivellat i a la posició i l'alçària previstes al projecte o especificades per la DF. 
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a l'esquema com al lay-out. 
Els fusibles han de quedar rígidament fixats a la base. 
Quan es col�loca muntat superficialment ha d'anar fixat sòlidament mitjançant visos a la seva superfície de col�locació. 
Quan es col�loca muntat a transquadre, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre mitjançant visos. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La manipulació s'ha de fer sense tensió. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal�lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
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La instal�lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
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FG -  INSTAL�LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FGD1222E. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a formar una connexió a terra, col�locats soterrats en el terreny. 
S'han considerat els elements següents: 
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada 
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col�locació i connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col�locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de 
compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral�lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud. 
 
PLACA: 
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. 
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col�locació. 
Un cop instal�lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal�lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
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FH -  INSTAL�LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHM -  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHM11L22,FHM11L2B,FHMNU101,FHMNU107. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports metàl�lics per a llums exteriors, col�locats ancorats al paviment i els seus components acoblats a aquests. 
S'han considerat els elements següents: 
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó 
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col�locat 
sobre dau de formigó. 
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a 
cantonada o no, fixat amb platina i cargols. 
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, acoblada amb brida o amb platina a tub d'acer. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Suports verticals, ancorats al paviment: 
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
Braç mural: 
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
Creueta: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d'instal�lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE 72-402. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
- Posició:  ± 50 mm 
 
BRAÇ MURAL: 
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
CREUETA: 
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una brida(brida). 
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de 
subjecció del llum. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal�lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
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Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal�lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
SUPORTS VERTICALS: 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero. 
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FH -  INSTAL�LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
FHN1 -  LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES LED 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHN1X001,FHN1X002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, col�locat acoblat al suport o encastat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Llum led simètric i llum led asimètric per a vials, col�locat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col�locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal�lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar 
fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
Cap part accessible de l'element instal�lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal�lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Un cop instal�lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instal�lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col�locació del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.  
La col�locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col�locació.  
La seva instal�lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
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Un cop instal�lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal�lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal�lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.  
En les instal�lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público.  
UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison.  
LLUMS D'INSTAL�LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR SUPERIORS A 1 kW  
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal�lació de les lluminàries.  
- Control visual de la instal�lació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'il�luminació  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal�lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.  
Es mesuraran els nivells d'il�luminació en cada local de característiques diferents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
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FH -  INSTAL�LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
FHN3 -  LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, col�locat acoblat al suport o encastat:  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Llum asimètric per a vials, amb difusor, amb allotjament per a equip o sense, per làmpada de vapor de mercuri o de vapor de sodi, acoblat al suport.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col�locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal�lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar 
fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
Cap part accessible de l'element instal�lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
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No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal�lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Un cop instal�lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instal�lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col�locació del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.  
La col�locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col�locació.  
La seva instal�lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instal�lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal�lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
La instal�lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.  
En les instal�lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado público.  
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones 
de funcionamiento.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal�lació de les lluminàries.  
- Control visual de la instal�lació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'il�luminació  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal�lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.  
Es mesuraran els nivells d'il�luminació en cada local de característiques diferents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FH -  INSTAL�LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHQ -  PROJECTORS PER A EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHQ6U116. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Projector per a exteriors amb reflector, col�locat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a làmpada de vapor de mercuri de fins a 2000 W. 
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 1000 W. 
- Projector de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip, per a làmpada de vapor de sodi a pressió baixa de fins a 180 W 
- Projector de forma circular, tancat, amb làmpada de llum mixta de fins a 500 W 
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, amb làmpada d'halogenurs metàl�lics de fins a 2000 W 
- Projector de forma rectangular, tancat, per a làmpada de quars-iode de fins a 1500 W. 
- Projector lineal amb làmpades fluorescents o de xenó. 
S'han considerat els tipus de col�locació següents: 
- Acoblada al suport mitjançant brides 
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns 
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns 
- Projectors lineals muntats sobre suports 
- Projectors lineals muntats sobre bastiments de caixes encastades al paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 
- Col�locació de les làmpades, en el seu cas 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal�lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar 
fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables. 
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no es transmetin esforços a la connexió elèctrica. 
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns del llum. 
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la manipulació i la neteja del difusor. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal�lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària. 
Un cop instal�lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira: 
- Verticalitat:  <= 10 mm 
- Posició en alçària:  ± 20 mm 
- Posició lateral:  <= 50 mm 
 
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT: 
Ha de quedar recolzat a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. 
No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Ha de quedar a la rasant prevista. 
La part superior del llum ha de quedar anivellada amb el ferm perimetral i mantenir el seu pendent. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal�lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col�locació del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament. 
La col�locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col�locació. 
La seva instal�lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
En llums col�locats en caixa, no s'ha de muntar el llum fins que no s'hagi col�locat la caixa de suport. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Les làmpades que no tinguin doble ampolla s'han de manipular sense tocar-les directament amb els dits, en cas de contacte, o si s'embruten, s'hauran de 
netejar amb un drap que no es desfili, i amb un producte dissolvent capaç de retirar la brutícia. 
Un cop instal�lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal�lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal�lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
En les instal�lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 
 
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT: 
No s'inclouen els ajuts del ram de paleta. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Real Decreto  1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado público. 
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones 
de funcionamiento. 
 
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI: 
UNE-EN 60188:2002 Lámparas de vapor de mercurio a alta presión. Requisitos de funcionamiento 
UNE-EN 62035:2000 Lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes). Requisitos de seguridad. 
 
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA: 
UNE-EN 60192:2004 Lámparas de vapor de sodio a baja presión. Requisitos de funcionamiento. 
 
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT: 
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas. 
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FJ -  EQUIPS PER A INSTAL�LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJ6 -  EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGÜES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal�lació de dispositiu descalcificador muntat sobre bancada.  
Instal�lació de filtres de carbó activat, de sorra, o de malla autonetejants.  
S'han considerat els tipus de col�locació següents:  
- Compactes  
- Dúplex  
Filtres dels tipus següents:  
- Filtres d'acer inoxidable muntats sobre bancada 
- Filtres de polièster muntats entre tubs 
- Filtres de malla metàl�lica per a instal�lacions d'aigua freda  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
Compactes:  
- Col�locació de l'aparell a la seva posició 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei  
Dúplex:  
- Col�locació de l'aparell a la seva posició 
- Connexió dels accessoris i del dipòsit de sal 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei  
Muntat sobre bancada:  
- Fixació d'aparell a la bancada 
- Preparació d'unions 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
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- Prova de servei  
Muntat entre tubs:  
- Preparació d'unions 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal�lar i manipular.  
Les connexions a la xarxa d'aigua han de ser per rosca.  
Les connexions han de ser per rosca.  
Les unions han de ser completament estanques.  
Les connexions a la xarxa elèctrica han de ser segons R.E.B.T.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar feta la prova d'instal�lació.  
MUNTAT SOBRE BANCADA:  
El grup ha de quedar fixat sòlidament a una bancada de superfície llisa i anivellada. 
La subjecció del grup s'ha de fer calçant-la amb espàrrecs o amb cargols, cal utilitzar els forats situats a la bancada.  
MUNTAT ENTRE TUBS:  
Ha de recolzar sobre la canonada on va instal�lada.  
La canonada no ha de produir cap esforç sobre l'aparell.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal�lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FJ -  EQUIPS PER A INSTAL�LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS -  EQUIPS PER A REG 
 
FJS4 -  DIFUSORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJS43631. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements de distribució d'aigua en forma de pluja en zones enjardinades, equipats amb broquet de sortida de doll fix, regulable i de curt abast.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja del tub de connexió a la xarxa 
- Preparació de les unions 
- Connexionat a la xarxa amb bobina o amb colze articulat 
- Fixació al terreny 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició de l'element, ha de ser l'especificada en la DT o en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La fixació al terreny  ha de quedar sòlidament  executada de manera que no es pugui moure. 
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua, ha de quedar amagada dintre de la carcassa i enrasada amb el terreny, mentre l'element connectat a la 
xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball. 
Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball. 
L'aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament, i regulat el seu abast. 
L'aparell ha de cobrir la zona de reg a la que està destinat.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col�locació. 
La seva instal�lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5ºC i 35ºC, sense pluja. 
Una vegada col�locats els elements, es senyalitzaran 24 h per garantir la seva fixació 
Un cop instal�lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal�lada a l'obra segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FJ -  EQUIPS PER A INSTAL�LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS -  EQUIPS PER A REG 
 
FJS5 -  REG PER DEGOTEIG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJS5X615. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en canonades soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat.  
S'han considerat els elements següents:  
- Canonada cega per a integrar degoters 
- Canonades amb degoters autocomepensats integrats 
- Anelles de tub amb degoters per a reg d'escocells 
- Degoters per a integrar en un tub cec 
- Vàlvules antidrenants col�locades a les canonades de degoters 
- Vàlvules de rentat  
CONDICIONS GENERALS:  
La col�locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La instal�lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran agrupats en pericó registrable: reductor de pressió, sistema de 
filtrat, vàlvula anti-retorn i vàlvula de pas.  
Els emissors seran autonetejables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris  s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. 
L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
Per  fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS AMB GOTERS INTEGRATS O PER A INSERIR:  
m de llargària instal�lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
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ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES:  
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  
Com són instal�lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per col�locar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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FJ -  EQUIPS PER A INSTAL�LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS -  EQUIPS PER A REG 
 
FJSA -  PROGRAMADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJSA3021,FJSAU00U. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements electrònics per al control automatitzat de xarxes de reg, com ara programadors i els seus accessoris, descodificadors, consoles de control remot 
per als programadors, etc.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació del element a la seva base o suport 
- Connexió del cable d'alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, si es el cas 
- Programació de les operacions de riego 
- Verificació del funcionament  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que indiqui la DF, amb la verificació de que es respectem els graus de protecció 
elèctrica de l'aparell. 
El lloc d'instal�lació ha de ser accessible per al manteniment i programació. La porta de protecció de la caixa de l'aparell s'ha de poder obrir completament. 
L'alçada dels elements programables ha de ser entre 0,8 i 1,5 m del terra. 
Els cables de comandament de les electrovàlvules, dels descodificadors i dels sensors han d'estar connectats a la regleta del programador o descodificador 
utilitzant els mecanismes de pressió de l'aparell, sense que restin cables nus al descobert. 
Ha d'estar feta la programació de les operacions de reg.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
Toleràncies d'instal�lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El conjunt d'aparells del sistema de control de reg s'han d'instal�lar d'acord amb les instruccions del fabricant. Si els parells no son tots del mateix fabricant, 
s'ha de garantir que son compatibles entre ells. 
La seva instal�lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte, abans d'instal�lar-lo. 
La connexió amb la xarxa elèctrica es farà sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal�lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
* NTJ 01I:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Disseny i projecte dels espais verds. Recomanacions de projecte d'infraestructures de 
reg.  
* NTJ 04R-1:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Infraestructures bàsiques d'espais verds. Instal�lacions de sistemes de reg: Regs 
aeris per aspersió i per difusió.  
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FJ -  EQUIPS PER A INSTAL�LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS -  EQUIPS PER A REG 
 
FJSB -  ELECTROVÀLVULES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJSB1111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions 
- Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula 
- Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Es col�locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus de pas i accessoris corresponents. 
Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball. 
L'aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidràuliques i de control en condicions de funcionament. 
Toleràncies d'instal�lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. 
Abans de la instal�lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal�lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FK -  INSTAL�LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
 
FK2 -  ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
FK21 -  REGULADORS DE PRESSIÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reguladors de pressió muntats entre tubs.  
S'han considerat els tipus de col�locació següents:  
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- Amb connexions roscades  
- Amb connexions embridades  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La instal�lació ha d'estar feta segons les recomanacions de la companyia subministradora, en lloc accessible, ventilat, i evitant el seu deteriorament.  
Ha de quedar correctament connectat a la xarxa de subministrament i distribució.  
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
La seva col�locació ha de ser vertical o horitzontal.  
Ha d'estar feta la prova d'instal�lació.  
Toleràncies d'instal�lació:  
- Posició:  ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa.  
REGULADORS ROSCATS:  
S'ha de comprovar que les rosques estiguin en bon estat.  
REGULADORS EMBRIDATS:  
S'ha de comprovar que les brides, junts i cargols estiguin en bones condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal�lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.  
UNE 60670-1:2005 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: 
Generalidades.  
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio público de Gases Combustibles.  
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FK -  INSTAL�LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
 
FK2 -  ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
FK24 -  COMPTADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FK246316. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Comptadors de manxa o turbina muntats entre tubs.  
S'han considerat els tipus de col�locació següents:  
- Amb connexions roscades  
- Amb connexions embridades  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col�locació de l'aparell sobre el seu suport 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha d'instal�lar en un lloc accessible, visible, sec i ventilat, i de manera que quedi ben fixat i el seu funcionament sigui el correcte.  
Ha de quedar correctament connectat a la xarxa de subministrament i distribució.  
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.  
No s'ha de col�locar en cambres d'instal�lacions si no són per al seu ús exclusiu. 
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Abans del comptador s'ha de col�locar una aixeta de pas de les característiques que requereix la instal�lació.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Ha d'estar feta la prova d'instal�lació.  
Alçària col�locació:  <= 2,2 m  
Toleràncies d'instal�lació:  
- Posició:  ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa.  
S'ha de comprovar que les rosques, les brides, els junts i els cargols estiguin en bon estat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal�lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos.  
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.  
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio público de Gases Combustibles.  
UNE 60670-1:2005 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: 
Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips.  
- Verificació de l'emplaçament, instal�lació i seguretat dels equips de regulació.  
- Verificació de l'emplaçament del recinte de comptadors.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de l'assaig d'estanquitat en funció de la pressió de subministrament.  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal�lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a 
canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  
L'estanquitat de la instal�lació s'ha de donar com correcta si no s'observa una disminució de la pressió.  
L'empresa instal�ladora ha d'emetre certificat d'escomesa interior de gas, instal�lació comú de gas, d'instal�lació individual de gas, segons el tipus 
d'instal�lació realitzada.   
El temps i la pressió de prova han de venir donades, en funció de la pressió màxima operativa de subministrament: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦   Pressió màxima   ¦    Pressió de    ¦    Temps    ¦ 
¦  d'operació (MOP)  ¦      prova       ¦   durada    ¦ 
+--------------------+------------------+-------------¦ 
¦    2 < MOP <= 5    ¦   > 1,4 x MOP*   ¦   1 hora    ¦ 
+--------------------+------------------+-------------¦ 
¦   0,1 < MOP <= 2   ¦  > 1,75 x MOP**  ¦  30 minuts  ¦ 
+--------------------+------------------+-------------¦ 
¦   MOP <= 0,1 bar   ¦  > 2,5 x MOP***  ¦  15 minuts  ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
* La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 10 bar, classe 1, diàmetre 100 mm o un manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del 
mateix rang i característiques. 
** La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 6 bar, classe 1, diàmetre 100 mm o un manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del 
mateix rang i característiques. 
*** La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 1 bar, classe 1, diàmetre 100 mm o un manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del 
mateix rang i característiques. Quan la prova es realitzi amb una pressió fins a 0,05 bar, aquesta es verificarà amb un manòmetre de columna d'aigua en 
forma d'U"+-" 500 mca com a mínim.  
El temps de prova pot ser de 10 minuts si la longitud del tram a provar és inferior a 10 m.  
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FN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
FN1 -  VÀLVULES DE COMPORTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FN12U118. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems ranurats, muntades.  
S'han considerat els tipus de col�locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 
- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat 
- Connexió de la vàlvula als tubs 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal�lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts.  
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb la mà.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal�lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
MUNTADES EN PERICÓ:  
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de 
tancament.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col�locar i treure tots els cargols de les brides.  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la instal�lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions 
correctes per realitzar la unió.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les 
diferents peces.  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Un cop acabada la instal�lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos destil�lats produïts pel lubricant o 
per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.  
VÀLVULES PER A COL�LOCAR ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal�lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
La connexió de l'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa elèctrica fora de servei.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal�lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
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FN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
FN8 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ 
 
FN86 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ DE BOLA ROSCADES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de retenció de disc o de bola, muntades.  
S'han considerat els següents tipus de vàlvules:  
- Vàlvules de retenció metàl�liques, de bola, roscades 
- Vàlvules de retenció metàl�liques, de disc, roscades 
- Vàlvules de retenció de material sintètic, de bola, roscades o encolades 
- Vàlvules de retenció de material sintètic, de disc, embridades o per a muntar entre brides  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.  
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.  
No s'han de transmetre esforços entre les canonades i la vàlvula.  
Toleràncies d'instal�lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal�lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal�lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ1 -  BANCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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FQ115F56,FQ11U114,FQ11U105. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bancs col�locats a l'exterior. 
S'han considerat els tipus de bancs següents: 
- Bancs de fusta 
- Bancs metàl�lics 
- Bancs de pedra artificial 
- Bancs de pedra natural 
- Bancs de materials plàstics 
S'han considerat els sistemes de col�locació següents: 
- Ancorats amb daus de formigó 
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 
- Recolzats sobre el paviment 
- Encastats al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
- Ancoratge del banc, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Els elements metàl�lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la corrosió. 
Un cop col�locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària del seient:  ± 20 mm 
- Horitzontalitat:  ± 10 mm 
 
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm 
Nombre de daus:  4 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col�locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ2 -  PAPERERES 
 
FQ22 -  PAPERERES MURALS I DE PEU 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Papereres de peu i murals. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó. 
- Papereres collades al parament. 
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- Papereres collades al terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó: 
- Formigonament del dau d'ancoratge 
- Ancoratge del suport de la paparera 
- Montatge de la paperera 
Papereres collades a paraments: 
- Fixació dels elements de suport 
- Fixació de la paperera als suports 
Papereres collades al terra: 
- Fixació dels elements de suport 
- Fixació de la paperera als suports 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop col�locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 20 mm 
- Verticalitat:  ± 10 mm 
 
PAPERERES AMB SUPORT ANCORAT A DAU DE FORMIGÓ: 
El dau d'ancoratge de formigó no ha de quedar visible. 
Ancoratge del tub de suport:  >= 15 cm 
 
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS: 
Els elements posteriors de fixació han de quedar col�locats dins de les anelles de suport, fixades a la paret. 
Platines de fixació:  25 x 4 mm 
 
PAPERERES COLLADES AL TERRA: 
Els elements de fixació han de quedar col�locats dins de les anelles de suport, fixades al terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAPERERES ANCORADES A DAU DE FORMIGÓ: 
El formigonament del dau d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col�locació. 
 
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS: 
La temperatura per a realitzar l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
 
PAPERERES COLLADES AL TERRA: 
La temperatura per a realitzar l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ3 -  FONTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ31V31C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Instal�lació de font exterior metàl�lica, amb aixeta temporitzada i reixeta de desguàs, col�locada ancorada a dau de formigó.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Formigonament del dau d'ancoratge 
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió 
- Replanteig de la posició de l'element i accessoris 
- Ancoratge de la font 
- Col�locació dels junts corresponents de l'aparell 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua 
- Fixació de l'aparell 
- Fixació de la reixeta 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar anivellada.  
Ha de quedar ben fixada al seu suport.  
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb el tub d'alimentació.  
L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació.  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal�lar i manipular.  
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic.  
Ha d'estar feta la prova d'instal�lació.  
Un cop col�locada la font no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.  
Toleràncies d'instal�lació:  
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.  
No s'han de col�locar junts de material endurible a les rosques.  
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
Abans de la instal�lació de la font s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.  
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col�locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal�lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col�locació, rebutjant les peces malmeses  
- Replanteig de la ubicació.  
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual dels elements col�locats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
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FQZ -  ELEMENTS ESPECIALS DE MOBILIARI URBA 
 
FQZA -  CARTELLS I BANDEROLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQZAU050. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Element per a senyal informativa d’estació de metro 
S'han considerat els elements següents: 
     - Cartell format per estructura metàl�lica i plafons per a col�locació de cartells amb base de metacrilat i protegits amb vidre, amb sistema d’il�luminació 
intern, col�locat a l’exterior ancorat a daus de formigó 
     - Columna de senyalització amb coronament de plafons de policarbonat situats al voltant de l’element d’il�luminació format per difusor cilíndric muntat a 
l’extrem, fixada a dau de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Preparació de la zona de treball 
     - Replanteig 
     - Preparació del forat  
     - Formigonat del dau 
     - Fixació i aplomat de l’element 
     - Execució de les unions, en el seu cas 
     - Connexionat a la xarxa elèctrica i de terra 
     - Fixació de les lluminàries 
     - Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt ha de quedar a la posició indicada a la D.T., amb les correccions de replanteig aprovades per la D.F. 
Ha de ser estable. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al centre de gravetat del conjunt. 
Tots els elements metàl�lics han d’estar protegits de la corrossió. 
Tots es components elèctrics han de quedar connectats entre ells i a la xarxa, no ha de quedar cap component d’aquest sistema accessible des de 
l’exterior. 
La base ha de quedar per sota del nivell del paviment. 
Ha de quedar connectada al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal�lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Les plaques de pressa de terra han d'estar col�locades en posició vertical, enterrades dins del terreny. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de 
compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu manteniment com per la realització periòdica de proves de valors de resistència 
a terra. 
CARTELL: 
Un cop instal�lat, la disposició dels elements i dels junts ha d’impedir l’entrada d’aigua a l’interior de l’espai per allotjar el cartell i l’equip elèctric 
d’enllumenat. 
La unió del vidre amb la resta de l’estructura ha de ser estanca a l’aigua i a la pols, de manera que no es comprometi la visibilitat i legibilitat de la informació 
a través d’aquest. 
El sistema de fixació dels mòduls del cartell ha de permetre l’accés per al manteniment sense produir esforços ni deformacions inadmissibles al conjunt. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig:  ± 5 cm 
     - Alçària:  + 5 cm, - 0 cm 
     - Verticalitat:  ± 1° 
PAL SENYALITZACIÓ: 
Ha de quedar connectada al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Distància des de la part superior de la base-platina al ras del paviment:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
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     - Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
     - Posició:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
Abans de formigonar s’ha de comprovar que la forma i dimensions del dau són els definits a la D.T. amb les toleràncies admissibles. 
Els tubs per passar els cables, inclòs el del conductor de terra, han d’estar col�locats abans de formigonar. S’ha de disposar d’algun sistema que immobilitzi 
els tubs durant el formigonat. 
El formigó un cop col�locat, no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
S’han d’evitar els despreniments de terra de les superfícies d’excavació i en cas que es produeixin es traurà el formigó contaminat amb elles. 
El formigonat s’ha de suspendre en cas de pluja o vent fort, adoptant-se les mesures que calguin per tal de que l’aigua no entri en contacte amb el formigó 
fresc. 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la 
temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En aquest cas, s'han 
de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició dels elements ja col�locats. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa 
compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com 
a mínim de: 
     - 7 dies en temps humit i condicions normals 
     - 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions agressives 
Per a la unió dels mòduls, s’han d’utilitzar els sistemes previstos en els elements. No es poden obrir forats nous o modificar els existents. No es pot 
modificar les dimensions o formes dels elements prefabricats en taller. 
La col�locació no ha de produir desperfectes en l’element que comprometin la seva durabilitat. 
La instal�lació elèctrica s’ha de fer sense tensió a la línia. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col�locada, amidada d’acord amb les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR3 -  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
 
FR3P -  APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3P2111. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 
S'han considerat els materials següents: 
- Terra vegetal 
- Escorça de pi 
- Torba rossa 
- Sorra 
- Grava de pedrera 
- Grava de riu 
- Grava volcànica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Aportació del material corrector 
- Incorporació al terreny del material corrector 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si és el cas. 
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua superficial. 
Toleràncies d'execució: 
- Anivellament:  ± 3 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral�leles a l'esplanada, sense produir danys a les plantacions existents. 
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuació de l'aigua superficial. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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FR -  JARDINERIA 
 
FR3 -  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
 
FR3S -  APORTACIÓ DE MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3SE412. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operació consistent en estendre una capa de material orgànic o inorgànic sobre la superfície enjardinada.  
Els objectius principals de l'encoixinament son: 
- Optimització de l'ús de l'aigua 
- Control de les males herbes 
- Protecció de la capa superficial d'arrels i sòl 
Com a objectius secundaris pot interessar algun d'aquests: 
- Millora de les característiques del sòl 
- Millora dels aspectes estètics 
- Control de l'erosió 
- Millora dels aspectes relacionats amb el medi ambient  
CONDICIONS GENERALS:  
L'aportació i l'estesa han de ser uniformes sobre la totalitat de la superfície i amb la proporció indicades a la DT.  
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L'encoixinament ha de restar separat del coll de les arrels de les plantes, de 7,5 a 15 cm en arbustos i arbres joves, i de 20 a 30 cm en arbres 
desenvolupats. 
Haurà de cobrir como mínim les superfícies indicades en la DT, i com a referència es necessari que cobreixi un àrea superior a la irrigada pel degoter de la 
planta, o un radi superior en 30 cm al del pa de terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Cal que estiguin fetes totes les operacions de condicionament del sòl abans d'estendre l'encoixinament. 
Si hi han males herbes o rebrots d'espècies no desitjades per rizomes o similars, cal eliminar-les.  
S'ha de treballar amb cura que el material no es barregi amb elements existents al sòl, especialment si l'objectiu final es aconseguir un efecte estètic.  
Es aconsellable regar abundantment després de l'aportació per assentar el material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTJ 05A:2004 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Tierras y productos nutrientes. Acolchados.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR45582D,FR42125L,FR44EA51,FR4D2MA4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- En safates  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de 
la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació.  
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats 
de les existències.  
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació 
controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar 
degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.  
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.  
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En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb 
arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.  
  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.  
  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.  
  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts.  
  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.  
  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.  
  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR6 -  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR612353,FR66255B. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbres planifolis 
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- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes enfiladisses 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Arbre o arbust: 
     - En contenidor 
     - Amb pa de terra 
     - Amb l'arrel nua 
- Plantes: 
     - En contenidor 
     - Amb l'arrel nua 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre o arbust: 
     - Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada 
- Plantes: 
     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada 
 
ARBRES I ARBUSTS: 
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició natural sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel 
principal ben definida. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista. 
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han d'estar protegits amb les mesures adequades. 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escocell o del forat de plantació. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 
PLANTES: 
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a primera hora del matí o a última de la tarda. 
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb temperatures molt altes o sòl excessivament mullat. 
 
ARBRES I ARBUSTS: 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Dimensió mínima del clot de plantació 
- Arbres: 
- Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 
- Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 
- Arbusts: 
- Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra. 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col�locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on s'han de dipositar les arrels. 
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades amb mitjans manuals. 
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. 
S'ha d'habilitar un escocell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de plantació i 25 cm de fondària. 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat 
de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de plantació. 
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SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col�locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es 
dobleguin, en especial les de major diàmetre. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de plantació. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col�locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les arrels dins del pa de terra. 
Quan és protegit amb malla metàl�lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl�lica amb cura, 
retirant tots aquests materials. 
 
PLANTES: 
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl. 
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions d'aquest. 
Quan el subministrament és amb les arrels nues, aquestes s'han de netejar quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col�locar procurant que 
les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA, PA DE TERRA O EN CONTENIDOR: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Trabajos de plantación. 
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FR -  JARDINERIA 
 
FR7 -  IMPLANTACIÓ DE GESPA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR7212J0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Implantació de gespa per diferents procediments.  
S'han considerat els procediments següents:  
- Sembra directa  
- Hidrosembra  
- Implantació de gespa en pa d'herba  
- Implantació de gespa per rizosembra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Sembra directa: 
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 
- Sembra de les llavors 
- Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas 
- Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l'àrea de gespa mitjançant corronat, en el seu cas 
- Primera sega, en el seu cas 
- Protecció de la superfície sembrada  
Hidrosembra: 
- Comprovació i preparació de la superfície a hidrosembrar 
- Barreja de les llavors, l'aigua, l'encoixinament, l'adob, el bioactivador i l'estabilitzador a la hidrosembradora 
- Projecció de la barreja al terreny 
- Protecció de la superfície sembrada 
Hidrocobertura: 
- Barreja de l'aigua, l'encoixinament i l'estabilitzador a la hidrosembradora 
- Projecció de la barreja al terreny 
- Protecció de la superfície sembrada  
Implantació de gespa en pa d'herba: 
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- Comprovació i preparació del llit de sembra 
- Estesa dels pans d'herba 
- Protecció de la superfície coberta  
Implantació de gespa per rizosembra: 
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 
- Sembra o estesa dels fragments de planta 
- Protecció de la superfície sembrada  
CONDICIONS GENERALS:  
La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts amb la màxima regularitat i uniformitat.  
La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst.  
Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació.  
SEMBRA DIRECTA:  
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2.  
Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.  
HIDROSEMBRA:  
Projecció a pressió sobre el terreny d'una barreja d'aigua, llavors, fixador, fertilitzant i encoixinament. Pot incloure coadjuvants biològics i additius.  
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 10 a 35 g/m2, amb una quantitat recomanada de 2 a 5 llavors/cm2.  
L'acabat superficial ha de ser suficientment rugós per a afavorir l'adherència dels materials projectats.  
IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:  
Els pans d'herba han de recolzar correctament sobre la superfície del sòl. Les juntes han de quedar ben ajustades.  
Abans de la implantació dels pans d'herba, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.  
IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:  
Si la implantació és en fileres o en forats, la quantitat de fragments de planta per hectàrea ha de ser de l'ordre de 4 a 13 m3.  
Si la implantació és a eixams, la quantitat de fragments de planta per hectàrea ha de ser de l'ordre de 20 a 40 m3.  
Abans de la implantació dels fragments de planta, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en condicions meteorològiques molt desfavorables. En especial 
s'han d'evitar els dies ventosos i els dies amb temperatures elevades.  
Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació espontània i les llavors de males herbes.  
S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors del sòl.  
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm.  
En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de preveure les proteccions en matèries de seguretat i salut necessàries per desenvolupar 
aquests treballs amb seguretat i reduir al màxim els riscs.  
SEMBRA DIRECTA:  
La sembra s'ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan la temperatura del sòl sigui superior als 8-12ºC, i estigui suficientment humit.  
Les llavors s'han de distribuir de manera uniforme i homogènia.  
En el cas de sembra en talussos s'ha de distribuir més quantitat de llavors a la part alta del talús i a les voreres.  
Les llavors s'han d'incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de cobertura una o dues vegades el diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas 
superior a 1 cm.  
Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40-60 mm s'ha d'efectuar la primera sega.  
No s'ha de segar mai, d'una vegada, més del 30% de l'alçària foliar de la gespa.  
Les restes de la sega no s'han de deixar sobre la gespa.  
HIDROSEMBRA:  
A les zones de clima mediterrani s'ha de dur a terme a la fi de l'estiu-tardor o la fi de l'hivern-primavera i a les zones de clima subalpí a la fi de l'estiu.  
Des del moment que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins al moment en que s'inicia l'operació de sembra no han de transcòrrer més de 20 
minuts.  
No s'ha de començar l'execució de la hidrosembra fins que no s'hagi aconseguit una barreja homogènia de tots els seus components.  
S'ha d'executar des de la base del talús, de baix a dalt.  
L'expulsió de la barreja s'ha de realitzar descrivint cercles o en zig-zag.  
En cas que la quantitat d'encoixinament prevista sigui gran, 150-200 g/m2 o més, la hidrosembra s'ha de fer en dues fases.  
La barreja s'ha d'hidrosembrar uniformement a tota la zona d'implantació.  
IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:  
Es pot realitzar durant quasi tot l'any, de març a desembre, preferentment a la primavera i a la tardor.  
Cal evitar realitzar-la a l'estiu, en cas contrari s'han d'extremar les mesures de protecció en el transport, la implantació, el manteniment i en el reg.  
Abans de col�locar-los cal humitejar o regar lleugerament els pans d'herba, per a que les arrels no s'assequin i trobin immediatament humitat.  
La distribució de les peces s'ha de fer a trencajunt. El pans d'herba s'han d'estendre al nivell previst sobre el llit de sembra evitant el posterior trepig.  
S'ha d'assegurar un bon contacte amb el sòl i evitar la presència de bosses d'aire. En cas d'irregularitats del terreny, s'han de corregir aportant sorra 
rentada a sota del pa d'herba, o bé allisant la superfície del llit de sembra.  
Al final de l'operació d'estesa dels pans d'herba s'ha de regar.  
En talussos els pans d'herba s'han d'estendre horitzontalment o diagonalment a la línia de màxima pendent del talús i s'han de fixar al sòl mitjançant claus 
d'uns 20-30 cm de llargària.  
IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:  
S'ha d'implantar a la primavera i preferentment al inici de l'estiu.  
Cal regar immediatament desprès de fer la implantació per evitar-ne la dessecació.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA O IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:  
* NTJ 08G:2002 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Siembra e implantación de céspedes y praderas.  
HIDROSEMBRA:  
* NTJ 08H:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Hidrosiembras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'executar l'hidrosembra. 
- Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i intensitat del reg.  
- Durant l'execució de la hidrosembra, amb una freqüències de dues sèries cada 10.000 m2, es determinarà el contingut de llavors, mulch i fertilitzant un 
cop executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C).  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  
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FR -  JARDINERIA 
 
FRE -  OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS 
 
FRE6 -  PODA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Poda d'espècies vegetals, amb recollida i càrrega sobre camió de les branques tallades. 
S'han considerat les podes de les espècies següents: 
- Arbres 
S'han considerat els tipus de poda següents: 
- Poda de formació 
- Poda d'aclarida 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Senyalització i protecció de la superfície de terreny afectada per les operacions de poda 
- Poda de l'espècie vegetal 
- Protecció dels talls en cas necessari 
- Recollida i càrrega sobre camió dels productes vegetals generats per les operacions de poda 
- Transport a planta de compostatge dels residus 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La poda de formació ha d'aconseguir mantenir el sentit de creixement de la planta, quan aquesta es jove, eliminant, per aixó les branques que tinguin un 
sentit de creixement predominant, diferent al que interessa. 
La poda d'aclarida es l'eliminació selectiva de branques per tal de reduir la densitat de la capçada, augmentant la penetració de llum i aire a l'interior 
potenciant el desenvolupament de brotades internes i aconseguint que la planta ofereixi menys  resistència al vent. 
La poda s'ha de realitzar a l'alçària i amb la forma més adient al tipus d'espècie vegetal i la seva ubicació, d'acord amb les directrius de la DT o en el seu 
defecte de la DF. 
El tall s'ha de realitzar en el lloc correcte per tal de possibilitar la millor resposta de la planta en quant al creixement i al tancament de la ferida. 
Els talls han de ser nets sense produir esquinçaments. 
El tall de branques laterals no ha de malmetre els límits externs del coll de la branca (regruix que es forma al voltant d'una branca en la zona d'inserció a la 
branca principal) i ha de deixar intacte l'area de contacte entre la fusta de la branca  i la del tronc o branca principal (arruga de l'escorça). 
El tall ha de ser el més curt possible, per damunt i en sentit contrari al borró, i amb pendent per a evitar l'estancament de l'aigua. 
Els talls de més de 2 cm de diàmetre han d'estar coberts amb un compost bituminós específic per a facilitar la cicatrització de la ferida. 
En la poda de formació s'ha de mantenir la tija dominant, que no ha de quedar tallada en cap cas. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'eliminar les branques o els segments de branques que impedeixin assolir la forma i el volum desitjat. 
La poda d'arbusts pot realitzar-se en qualsevol època de l'any però no ha de coincidir amb els dies de màxim fred, amb risc de gelades o de màxima calor. 
S'ha de realitzar a l'època estacionària del període vegetatiu, sense coincidir amb dies de baixes temperatures o risc de gelades. 
La poda s'ha de fer en vàries etapes, començant per les branques secundàries, seguint amb les laterals, per a reduir progressivament el pes i evitar que la 
branca es trenqui i faci malbé el tronc. 
La secció final per tallar ha de medir menys de 60 cm de llarg i el tall s'ha de fer arran de tronc. 
Els talls s'han de començar de baix cap amunt fins un terç de la secció, i s'ha d'acabar dalt fins a trobar el primer tall. 
Si cal, es retallaran les vores de la ferida per a facilitar la formació de teixit protector. 
Els treballs s'han de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
L'eliminació de branques de grans dimensions es farà en diferents parts, controlant en tot moment la direcció de la caiguda per a evitar danys a tercers. 
No s'han de produir danys ni al propi arbre ni a la resta de vegetació o altres elements per la caiguda de les branques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTJ 14C-2:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Mantenimiento y conservación de los espacios verdes. Mantenimiento del arbolado: 
poda. 
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G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
G3 -  FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
 
G31 -  RASES I POUS 
 
G315 -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o 
elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i 
les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
El formigó col�locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la 
DF valorarà la reparació. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal�lacions, etc., fora que ho 
autoritzi explícitament la DF. 
 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 
- Nivells: 
     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
- Dimensions en planta: 
     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 
- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
     - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la 
temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de 
fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col�locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la 
DF valorarà la reparació. 
No es col�locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal�lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la 
segregació. 
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser 
aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han 
d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat 
adequat i d'acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa 
compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT: 
No es necessari la compactació del formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
OPERACIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ: 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G4 -  ESTRUCTURES 
 
G4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
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G4E2 -  PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, 
col�locats amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de les parets 
- Col�locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col�locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col�locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada. 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la 
durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició. 
Les filades han de ser horitzontals. 
Les peces han d'estar col�locades a trencajunt. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça. 
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades. 
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre. 
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm. 
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La 
forma, disposició i dimensions dels junts han de complir l'especificat a la DT. 
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 mm. 
Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Massissat del junt vertical: 
- Alçària de morter:  Gruix de la peça 
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça 
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm 
Toleràncies d'execució: 
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents: 
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 
- Distància entre obertures:  ± 20 mm 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Aplomat en una planta: ± 20 mm 
- Aplomat total:  ± 50 mm 
- Axialitat:  ± 20 mm 
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm 
- Gruix: 
     - Fàbrica al llarg o través:  + 5% 
     - Altres fàbriques:  ± 25 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil�li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 
h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
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L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col�locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu hidrofugant. 
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté 
additiu hidrofugant, ha d'estar sec. 
Les peces s'han de col�locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti per els junts 
horitzontal i vertical. 
No es poden moure les peces una vegada col�locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar-la a col�locar. 
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces. 
En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la pressió del formigó fresc. 
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient. 
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja sobre els materials. 
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.). 
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% 
del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col�locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en 
què aquesta col�locació es compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que 
normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural 
Fábrica DB-SE-F. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
G9GA -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ VIBRAT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó amb fibres o sense vibrat o de formigó lleuger d'argila expandida, acabats amb lliscat afegint ciment pòrtland o pols de quars o amb 
l'execució d'una textura superficial. 
S'han considerat les col�locacions del formigó següents: 
- Amb estenedora de formigó 
- Amb regle vibratori 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres 
En la col�locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col�locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
En la col�locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Col�locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
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CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col�locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les instruccions de la DF. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 - 0,90 mm. 
 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor: 
     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390): 
- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 
- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa 
Toleràncies d'execució: 
- Desviacions en planta:  ± 30 mm 
- Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible 
formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no es produiran 
defectes en els elements ni pèrdues de resistència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb 
les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la 
partida d'obra. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les 
indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 
30°C. 
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra. 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura 
superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb 
un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt favorables. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó 
d'alçària <= 10 cm. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa construïda. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col�loqui al llarg 
d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici 
de l'adormiment al front d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons 
les instruccions de la DF. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc. 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues 
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capes no ha de passar més d'1 hora. 
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de radi. 
En el cas que no hi hagi una il�luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar 
amb llum natural. 
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de la superfície del formigó fresc. 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir 
l'especificat en el Plec de condicions corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la 
comprovació de la regularitat superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps. 
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc. 
 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les mateixes. 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó. 
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 2000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 1 mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl�liques o d'altres materials adequats en el cas que es 
formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una 
edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha 
d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m. 
 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col�locada i 
a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. 
 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la capa sobre la que s'ha d'estendre el formigó. 
- Inspecció del procés d'execució, en especial la formació dels junts del paviment. 
- Execució d'un tram de prova: la cura del tram es perllongarà el temps previst en el Plec de Condicions, i als 54 dies de la seva estesa, s'extrauran 6 
testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores 
anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. El resultat d'aquest assaig servirà de referència per els assaigs d'informació a realitzar en 
cas d'incompliment de les resistències dels lots d'obra (control de materials). 
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- Comprovació del gruix d'estesa amb un punxó graduat o altre procediment que aprovi la D.O. 
- Comprovació de les cotes a l'eix i a banda i banda de la plataforma, mitjançant claus graduats amb precisió de mm, en perfils transversals separats un 
màxim de la meitat de la separació prevista en  els perfils de projecte o de 20 m. Determinació de l'amplada i pendent transversal per a cada semiperfil. 
- Es defineix com a lot de control la part de paviment executada que no supera els límits de: 
     - Superfície màxima = 3500 m2 
     - Longitud màxima = 500 m 
     - Temps d'execució <= 1 dia 
- Per a cada lot es controlarà: 
     - Profunditat de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra (NLT 335) 
     - S'extrauran 2 testimonis cilíndrics per a control de l'espessor de les lloses i la homogeneïtat del formigó 
- Obtenció del coeficient IRI de regularitat superficial del paviment executat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 
La situació dels testimonis que s'extreuen del tram de prova, ha de ser aleatòria amb les següents restriccions: 
     - Distància longitudinal mínima entre dos testimonis: 7 m 
     - Distància mínima del testimoni respecte a un extrem o junt: 50 cm 
La regularitat superficial de cada lot de formigó compactat es controlarà a partir de les 24 hores següents a la seva execució. Els punts d'extracció de 
testimonis per a control de gruix es determinaran aleatòriament. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de successius trams de prova, introduint-se les modificacions 
pertinents a la fórmula de treball i/o procediments d'execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit. 
Es podrà acceptar o rebutjar una llosa individual emmarcada entre junts. 
En cas de detectar incompliment en el gruix d'un testimoni, es prendran nous testimonis pròxims al primer per tal de delimitar la zona de capa que ha de ser 
rebutjada. Un cop corregida la zona, el nombre d'assaigs de comprovació s'incrementarà a 5.  
Els forats que resultin de l'extracció de testimonis per a control de gruix, hauran de ser reblerts amb formigó de la mateixa qualitat que l'utilitzat a la resta de 
la capa, que serà compactat i enrasat correctament. 
Les lloses no han de presentar esquerdes. La DF. pot acceptar petites fissures de retracció plàstica, de longitud curta i que no afectin més que de forma 
limitada a la superfície de les lloses, i podrà exigir el seu segellat. 
Si una llosa presenta una esquerda única i no ramificada, sensiblement paral�lela a un junt, la DF. podrà acceptar la llosa si es realitzen les següents 
operacions: 
- Si el junt més proper a l'esquerda no s'ha obert, s'instal�laran a l'esquerda passadors o barres d'unió, amb disposició similar als existents al junt. 
L'esquerda es segellarà, prèvia regularització i encaixat dels seus llavis. 
- Si el junt més proper a l'esquerda s'ha obert, s'injectarà una resina epoxi, aprovada per la DF per tal de mantenir la continuïtat de la llosa. 
En lloses amb altres tipus d'esquerda, com les de cantonada, la DF. decidirà l'acceptació o l'enderroc total o parcial i posterior reconstrucció. En el primer 
cas, l'esquerda s'injectarà tant aviat com sigui possible, amb una resina epoxi per tal de mantenir la continuïtat de la llosa. En cas d'un enderroc parcial, cap 
element de la llosa final pot tenir una dimensió inferior a 1,5 m 
La recepció definitiva d'una llosa amb esquerdes només es produirà si, en acabar el període de garantia, les esquerdes no han augmentat ni s'han produït 
danys a les lloses veïnes. En cas contrari, la DF. ordenarà l'enderroc total i posterior reconstrucció de la llosa. 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars haurà de fixar les penalitzacions a imposar per falta d'espessor. Aquestes penalitzacions no podran ser 
inferiors a les següents:  
- Si la mitjana de les diferències entre l'espessor mesurat i el prescrit fos positiva, i no més de 1 individu de la mostra presentés una merma (diferencia 
negativa) superior a 20 mm, s'aplicarà, al preu unitari del lot, una penalització d'un 0,5% por cada mil�límetre de la merma en qüestió. 
- Si la merma mitjana fos inferior o igual a 20 mm, i no més de 1 individu de la mostra presenta una merma superior a 30 mm, s'aplicarà, al preu unitari del 
lot, una penalització d'un 1% per cada mil�límetre de merma mitja. 
En els demés casos, se demolirà i reconstruirà el lot a expenses del Contractista. 
Si el incompliment de les toleràncies de regularitat superficial excedeixen dels valors indicats en la taula 1, es procedirà de la següent manera: 
- Si excedeixen en menys del 10% de la longitud del tram controlat, es corregiran els defectes de regularitat superficial mitjançant fresat, sempre que no 
suposi una reducció de l'espessor de la capa per sota del valor especificat en els Plànols i que la superfície disposi d'un acabat semblant al conjunt de 
l'obra. A càrrec del Contractista es procedirà a la correcció dels defectes o bé a la demolició i retirada a la deixalleria. 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts a la taula 1 en més del 10% de la longitud del tram 
controlat, es demolirà el lot i es retirarà a deixalleria a càrrec del Contractista. 
La profunditat mitja de la textura superficial haurà d'estar compresa entre els límits especificats, i cap dels resultats individuals podrà ser inferior a 0,40 mm.  
Si la profunditat mitja de la textura excedís els límits especificats, el Contractista ho corregirà, a càrrec seu, mitjançant un fresat de petit espessor (inferior a 
un centímetre), sempre que l'espessor de la llos no sigui inferior en un centímetre al previst en el projecte. 
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GB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
GBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBA1U106,GBA1U111,GBA1U112. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit.  
S'han considerat les marques següents:  
- Marques longitudinals  
- Marques transversals  
- Marques superficials  
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:  
- Vials públics  
- Vials privats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat  
CONDICIONS GENERALS:  
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus:  
- En funció de la seva vida útil:  

- Permanents (P) 
- Temporals (T)  

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  
- Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 
- Tipus I (R): retrorreflectants en sec 
- Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 
- Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja  

- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:  
- Estructurades (E) 
- No estructurades (NE)  

- En funció d'altres usos especials:  
- Sonores (S) 
- Fàcils d'eliminar (F) 
- De emmarcar (B) 
- Emmascaradora (M) 
- En forma de tauler d'escacs (D)  

- En funció de la forma d'aplicació:  
- Marques vials "in situ" 
- Marques vials prefabricades  

La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en el seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de 
post-barrejat en les proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema.  
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics.  
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, resistència al lliscament i color, han de complir les especificacions de la 
UNE-EN 1436 i es determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma.  
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT.  
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.  
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.  
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents:  
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig: ± 3,0 cm  
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20%  
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS:  
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant.  
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar mitjançant propietats especials en la seva textura superficial, 
microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans.  
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat afegides al material base:  
- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
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- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2  
MARQUES VIALS EN CARRETERES:  
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus:  
- En funció de la seva vida útil:  

- Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres amb trànsit convencional.  
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  

- Tipus II (RW): marca vial no estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec i amb humitat. 
- Tipus II (RR): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec, amb humitat i pluja.  

- En funció d'altres usos especials:  
- Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR). 
- De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarc de marques vials per a millorar el seu contrast. 
- En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a senyalització d'accés a un llit de frenada.  

Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color 
blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.  
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat 
segons les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la norma UNE-EN 13197, complirà:  
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4  
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport sobre el que s'ha d'aplicar:  
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 del PG 3 vigent.  
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de complir amb les característiques especificades a la taula 700.11 
del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.  
No podrà aplicar-se la marca vial:  
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit.  
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.  
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col�locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva 
forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial.  
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran 
com a mínim:  
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat  
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i 
caracteritzaran segons el que especifica la norma UNE 135277-1.  
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha 
d'incloure la següent informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1:  
- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina  
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust 
de la maquinària per a determinar els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta de cada un dels 
ajustos realitzats.  
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa de la formació d'una pel�lícula d'aigua sobre el 
paviment.  
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca.  
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca 
vial existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir aquesta compatibilitat.  
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó.  
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i 
banda amb un ample igual a la meitat del corresponent a la marca vial existent.  
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions alcalines.  
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient.  
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.  
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF.  
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:  
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m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment.  
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.  
MARQUES SUPERFICIALS:  
m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície realment executada sobre el paviment.  
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras.  
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal  
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada.  
VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials.  
- Revisió de la data de fabricació dels materials.  
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació:  

- Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 
- Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació. 
- Tipus i dimensions de la marca vial. 
- Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 
- Data de posada en obra. 
- Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball. 
- Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la marca vial aplicada.  

- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades.  
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la maquinària.  
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del 
PG 3 vigent.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits:  
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de l'obra. 
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades. 
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%.  
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si 
compleixen els requisits especificats.  
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes:  
- Mètode d'assaig puntual:  

- Es realitzarà amb equips portàtils. 
- Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, com a mínim, el coeficient de luminància 

retrorreflexada en sec.  
- Mètode d'assaig continu:  

- Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 
- Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
- La DF podrà sol�licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques addicionals.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia podrà sol�licitar la realització de comprovacions de les 
característiques de les marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 
700.2c del PG3 vigent, per als colors blanc, negre i vermell respectivament.  
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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M -  PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'URBANITZACIÓ I EN 
 
M2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
M21 -  DEMOLICIONS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment 
que resti siguin rectes i uniformes.  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
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U -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
UB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
UBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
UBA1U003,UBA1U004,UBA1U002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
     - Marques longitudinals 
     - Marques transversals 
     - Marques superficials 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
     - Reflectants 
     - No reflectants 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
     - Vials públics 
     - Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Replanteig 
     - Neteja i acondicionament del paviment 
     - Aplicació de la pintura 
     - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig:  ± 3 cm 
     - Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
     - Color blanc: 
          - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
          - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
          - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
     - Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
     - Color blanc: 
          - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
          - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
     - Color groc:  >= 0,20 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col�locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva 
forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
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Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades 
divergents, que podran col�locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col�locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul�lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
     - Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
     - Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i 
del número de senyals complementaris, que es necessitin col�locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no 
queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents elements: 
     - Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari 
(Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES”. 
     - Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). 
     - Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
     - Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic 
alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
     - Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
     - Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: 
El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
     - Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, 
poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció 
obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la 
velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la D.F. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència 
suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la D.F. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la D.T. i mesurat per l'eix de la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la D.T., mesurant la superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
8.2-IC 1987 Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras. 
*UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
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LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 
8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 
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B -  MATERIALS 
 
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBA -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA13100,BBA14100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial horitzontal.  
S'han considerat els materials següents:  
- Materials base:  

- Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 
- Termoplàstics 
- Plàstics en fred  

- Materials de post-barrejat:  
- Microesferes de vidre  

PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  
Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es subministra en forma mono o multicomponent. Quan s'aplica, es 
forma una pel�lícula cohesionada a través d'un procés d'evaporació del dissolvent i/o un procés químic.  
Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de bloc, gransa o pols. S'escalfa fins a fondre's i, en aquest 
moment, s'aplica. La pel�lícula cohesionada es forma mitjançant refredament.  
Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma multicomponent (almenys un component principal i un enduridor) i lliure 
de dissolvents. La pel�lícula cohesionada es forma mitjançant reacció química després de barrejar els components.  
El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents característiques d'identificació definides a les normes UNE-EN 12802 i UNE-
EN 1871, assajades segons la norma corresponent:  
- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred  
- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred  
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred  
- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures  
- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en fred  
Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de carreteres, han de complir els requisits per a les característiques 
físiques, assajats segons la norma corresponent:  
- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871:  

- Pintures: classe LF7 
- Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6  

- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871:  
- Pintures: >= 4  

- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871:  
- Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
- Factor de luminància: classe UV1  

- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871:  
- Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment bituminós)  

- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre paviments de formigó) 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871:  

- Termoplàstics: classe >= SP3  
- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871):  

- Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al factor de luminància.  
MICROESFERES DE VIDRE:  
Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió dels feixos de llum incidents dels llums d'un vehicle cap al seu conductor 
proporciona visibilitat nocturna a les marques vials.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas.  
- Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe  

- Classe A: >= 1,5 
- Classe B: >= 1,7 
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- Classe C: >= 1,9  
- Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 1423: expressat com passa/no passa.  

- Microesferes de vidre defectuoses: <= 20% 
- Grans i partícules estranyes: <= 3%  
- Avaluant per separat les microesferes de diàmetre <1 mm i les de diàmetre igual >= 1 mm.  

- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es determina mitjançant l'ús de tamisos seleccionats, d'acord amb 
les següents regles.  

+---------------------------------------+ 
¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦ 
¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 
¦                     ¦  (% en pes)     ¦ 
¦---------------------¦-----------------¦ 
¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦ 
¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦ 
¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦ 
+---------------------------------------+ 
* N2-N1 <= 40  
- Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna de les substàncies perilloses (Arsènic, Plom i Antimoni).  

- Classe 0: valor no requerit 
- Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg)  

- Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur sòdic, segons UNE-EN 1423: expressada com passa/no passa. Les 
microesferes de vidre no han de presentar cap alteració superficial (superfície blanquinosa i sense brillantor) quan entren en contacte amb l'aigua o els 
agents químics citats anteriorment.  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col�locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat 
oberts més de 18 h.  
MICROESFERES DE VIDRE:  
Subministrament: En envàs tancat.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas.  
* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la identificación.  
MICROESFERES DE VIDRE:  
UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de 
ambos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació:  
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació.  
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el compliment de les prestacions exigides:  
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc:  
- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part, incloent la composició i identificació del sistema: material base, 

materials de pre-mesclat i/o post-mesclat, dosificacions i instruccions d'aplicació, d'acord amb un dels següents procediments:  

POCTEFA. PROJECTE BICITRANSCAT 
ZONA EST DE FIGUERES 
18EP005OT  ACTUACIÓ 1 - SETEMBRE 2019 
PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LA VIA LÀCTEA I ACCÉS AL CAMÍ DE LES CABOQUES 
 

 

 Pàgina:  296 
 

- Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE) 
- Avaluació Tècnica Europea (ETE)  

- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material base a la taula 700.3 del PG 3 vigent.  
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada material base a la taula 700.5 del PG 3 vigent.  
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre:  
- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat per un laboratori acreditat, que inclourà la identificació del 

sistema.  
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula 700.5 del PG 3 vigent per als colors negre i vermell.  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol�liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a zones aptes per a la circulació:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
que a més haurà de tenir la següent informació:  
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 
- Descripció del producte 
- El número de lot i massa neta 
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte:  

- Índex de refracció 
- Granulometria 
- Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants) 
- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d'ambdós.  

Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423.  
Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la norma UNE-EN 12802.  
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques especificades a la taula 700.5 del PG 3 vigent.  
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423:  

- Granulometria  
- Índex de refracció  
- Percentatge de microesferes defectuoses  
- Tractament superficial  

- La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la norma UNE-EN 12802.  
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no compleixin amb els requisits especificats per a ells, i 
aquells sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han 
eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F21H -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL�LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21HX641,F21HX642,F21HX643,F21HX644,F21HX665. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col�locació d'elements d'instal�lacions de gas, elèctriques, 
lampisteria o d'enllumenat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Arrencada de llum superficial 
- Desmuntatge de llum superficial 
- Desmuntatge de fanal 
- Desmuntatge de braç mural  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
La xarxa ha d'estar fora de servei.  
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.  
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.  
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.  
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el 
muntatge, aleshores es tornaran a muntar.  
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).  
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar 
convenientment protegit.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i 
avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 
correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.  
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director 
d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'INSTAL�LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:  
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ4 -  PILONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ42X010,FQ42X015,FQ43C010,FQ42F025. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Fita metàl�lica formada per tub d’acer. 
- Fita de fosa  
- Pilona esfèrica de formigó  
- Pilona troncocònica de formigó 
- Pilona de formigó amb forma especial 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col�locació de l’ element o del seu suport en el seu cas i apuntalament 
- Amorterat o formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
CONDICIONS GENERALS: 
L’element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT. 
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l’alçada especificada la DT o la que li sigui prò pia segons el seu disseny. 
L'ancoratge de l’element ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN  aplicats al centre de gravetat del mateix. 
Les perforacions de l’ element han de restar a la posició correcta. 
L’element restarà col�locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produï t durant el procés de l’obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.) 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Alçària:  + 2 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de col�locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
La mà quina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a la base de suport o al paviment. 
El forat on es col�loqui l’element ha d’estar humitejat i net de pols o altres objectes que es puguin haver caigut dintre. 
Una vegada col�locat l’element, no es pot rectificar la seva posició si no é s traient-lo i tornant a repetir el procés. 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó o el morter, s'ha de col�locar abans que comenci el seu adormiment. 
L’element s’apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició  desitjada. 
Els elements col�locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posta en obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col�locada a l’ obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col�loca ció, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col�locats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
____________________________________________________________________________ 
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PROJECTE EXECUTIU  18EP005OTOBRA 01
DEMOLICIONS I DESMUNTATGESCAPÍTULO 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Desmuntatge i transport d'elements de mobiliari urbà, reixes, tapes i senyalització a magatzem municipal i/o abocador1 F210U103

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 senyals 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#2 mobiliari urbà 53,000 53,000

C#*D#*E#*F#3 reixes i tapes 26,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

ut Desmuntatge i apilament a l'obra d'elements de senyalització i posterior recol·locació, inclosa base de formigó.2 F210U113

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Desmuntatge de columna amb llumenera exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 8 m d'alçària, com a
màxim, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou l'enderroc de la
fonamentació existent.

3 F21HX641

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u Desmuntatge de columna amb llumenera exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 8 m d'alçària, com a
màxim, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs transport a abocador. Inclou l'enderroc de la
fonamentació existent.

4 F21HX642

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Desmuntatge de la xarxa d'enllumenat obsoleta. Inclou les canonades de polietile, cablejat, altres elements de la xarxa i
transport a abocador autoritzat i/o magatzem municipal 

5 F21HX643

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Desmuntatge d'antena Wifi amb aplec de material a l´obra i posterior recol·locació en bàcul de demàfor, un cop
reurbanitzada la vorerra.
Inclou el cablejat de la nova alimentació de l´antena.
Execució a realitzar per empresa encarregada del manteniment de la instal.lació municipal.

6 F21HX644

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u Desmuntatge d'elements de suport de fusta o de formigó, inclosa fonamentació, a realitzar un cop les companyies hagin
executat el soterrament de les linies aèries.
Inclou el transport de les runes a l'abocador autoritzat.

7 F21HX665

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

ut Desmuntatge, apilament i posterior recol·locació de l'equip de desfibrilador existent, inclosa base de formigó i connexions
necessaries.

8 F210U114

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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ut Tala d'arbrat existent i eliminació de soca i transport a abocador9 F218U101

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant10 F9Z1U010

AMIDAMENT DIRECTE 237,000

m2 Fresat de paviment asfàltic amb càrrega sobre camió per capa de 1 cm11 F2194XC2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 150,000 5,000 750,000

TOTAL AMIDAMENT 750,000

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió 

12 F2194JF5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 245,900 245,900

TOTAL AMIDAMENT 245,900

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

13 F2194AL5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 260,050 260,050

TOTAL AMIDAMENT 260,050

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

14 F2194XL5

AMIDAMENT DIRECTE 1.410,800

m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor.

15 F2192C05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vorada + rigola 225,400 225,400

C#*D#*E#*F#2 encintat 55,700 55,700

TOTAL AMIDAMENT 281,100

u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió16 F21DQG02

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió 

17 F21D4102

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió18 F21DGG02

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m Demolició de canonada d'aigua de formigó vibropremsat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió. Incòs deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002.

19 F21F2122

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

u Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveis.20 F219U201

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclòs canon abocador

21 F2R64269

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 fresat paviment 750,000 0,010 7,500

C#*D#*E#*F#2 demolicio paviment gruix 15 245,900 0,150 36,885

C#*D#*E#*F#3 demolició paviment gruix 20 260,050 0,200 52,010

C#*D#*E#*F#4 demolicio mescla bitumuinosa gruix 20 141,800 0,200 28,360

C#*D#*E#*F#5 vorada amb rigola 281,100 0,060 16,866

C#*D#*E#*F#6 embornal 0,800 0,400 0,950 8,000 2,432

C#*D#*E#*F#7 canonada aigua 100,000 0,500 0,600 30,000

C#*D#*E#*F#8 cata 1,000 1,000 1,000 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#10 esponjament 182,030 0,150 27,305

TOTAL AMIDAMENT 209,358

PROJECTE EXECUTIU  18EP005OTOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTULO 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics1 F221C620

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3.504,500 0,200 700,900

TOTAL AMIDAMENT 700,900

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM2 F227F00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3.504,000 3.504,000

TOTAL AMIDAMENT 3.504,000

EUR
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m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material granular d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del PM

3 F2A1X000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3.504,000 0,200 0,300 210,240

TOTAL AMIDAMENT 210,240

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclòs canon abocador

4 F2R64269

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3.504,500 0,200 700,900

C#*D#*E#*F#2 esponjament 700,900 0,150 105,135

TOTAL AMIDAMENT 806,035

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

5 F2412020

AMIDAMENT DIRECTE 3,300

PROJECTE EXECUTIU  18EP005OTOBRA 01
PAVIMENTSCAPÍTULO 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM1 F921201J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superficie Gruix

C#*D#*E#*F#2 sota panot 180,700 0,200 36,140

C#*D#*E#*F#3 3,700 0,200 0,740

C#*D#*E#*F#4 11,600 0,200 2,320

C#*D#*E#*F#5 46,200 0,200 9,240

C#*D#*E#*F#6 661,500 0,200 132,300

C#*D#*E#*F#7 529,600 0,200 105,920

C#*D#*E#*F#8 sota asfalt 350,600 0,200 70,120

C#*D#*E#*F#9 1.116,300 0,200 223,260

C#*D#*E#*F#10 219,250 0,200 43,850

C#*D#*E#*F#11 ** 330,000 330,000

TOTAL AMIDAMENT 953,890

m3 Subbase de tot ú de material ceràmic reciclat, amb estesa i compactat del material al 98% del PM2 F921R01J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 252,100 0,270 68,067
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TOTAL AMIDAMENT 68,067

m3 Base de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb transport interior
mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

3 F9365N51

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Area Gruix

C#*D#*E#*F#2 voreres 180,700 0,150 27,105

C#*D#*E#*F#3 3,700 0,150 0,555

C#*D#*E#*F#4 11,600 0,150 1,740

C#*D#*E#*F#5 46,200 0,150 6,930

C#*D#*E#*F#6 ** 66,000 66,000

TOTAL AMIDAMENT 102,330

m Rigola de formigó HM-30/S/10/I+E, de consistència seca i grandària màxima del granulat 10 mm, de 30 cm d'amplària i de
25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

4 F9787AD1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 361,500 1,100 397,650

TOTAL AMIDAMENT 397,650

m Encofrat a una cara per a rigoles, amb plafons metàl·lics, d'una alçària fins a 50 cm5 F97Z1520

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 361,500 1,100 397,650

TOTAL AMIDAMENT 397,650

m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc

6 F97433EA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,600 1,050 5,880

TOTAL AMIDAMENT 5,880

m Rigola de 20 cm de ancho de piezas de hormigón, de 40x20 cm y 8 cm de espesor medio, colocadas con mortero7 F97546EA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 45,300 1,050 47,565

TOTAL AMIDAMENT 47,565

m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada de 23x24 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

8 F965A6DE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 192,800 1,050 202,440
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TOTAL AMIDAMENT 202,440

m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter

9 F965A2D9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 393,300 1,050 412,965

TOTAL AMIDAMENT 412,965

m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

10 F965A6DD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 76,900 1,050 80,745

TOTAL AMIDAMENT 80,745

m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter

11 F965A2D1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 112,300 1,050 117,915

TOTAL AMIDAMENT 117,915

m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada de 20x20 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

12 F965A6DF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 148,400 1,050 155,820

TOTAL AMIDAMENT 155,820

m Gual de peces de formigó, doble capa, 17x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

13 F985A60D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Encofrat corb per forat d'escossell diàmetre 1,60 m14 F97Z1521

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Inclòs aixecament de tapes.

15 F9E1321G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 180,700 180,700

TOTAL AMIDAMENT 180,700

m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, estriat o de botons (segons normativa), classe 1a, preu alt, sobre
suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram
de paleta.Inclòs aixecament de tapes.

16 F9E1D21H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,700 3,700

C#*D#*E#*F#2 11,600 11,600

TOTAL AMIDAMENT 15,300

m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular 60x40 i 7 cm de gruix, amb gravat direccional (botons o estries) sobre
llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

17 F9F5C240

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 46,200 1,050 48,510

TOTAL AMIDAMENT 48,510

m2 Paviment de 15 cm. de gruix de formigó HM-20-B-18 amb àrid calis de Llers , amb ½ sac de color taronja Formirapid de
referencia 960, i una bossa de 600gr  de fibres antifissures. Acabat rentat amb aigua 

18 F9G8CDAS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 529,600 529,600

TOTAL AMIDAMENT 529,600

m3 Paviment de formigó HM-30/P/20/IIa+E de consistencia plàstica, mida màxima de l'àrid de 20 mm, abocat des del camió,
estes i vibrat mecànic, fratassat mecànic afeguint 2 kg/m2 de ciment portland

19 F9G26742

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 215,000 0,150 32,250

TOTAL AMIDAMENT 32,250

m3 Paviment de formigó reglejat, vibrat i estriat HM-30/P/20/2A de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 10
mm, escampat des de camió,

20 F9G14645

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1 425,000 0,150 63,750

TOTAL AMIDAMENT 63,750

m2 Reposició de rases amb paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Inclòs aixecament de tapes i base
de formigó HM-20-B-40-I de 15 cm de gruix.

21 F9E1321H
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 3,300

m Reposició de vorada de pedra recuperada de l'arrancament col·locada sobre base de formigó de25 a 30 cm d'alçària i
rejuntada

22 F961E59A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 3,300

u Tragadera de fundició ductil tipus INPU encastada a vorera classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de
superfície d'absorció, col·locat amb morter 

23 FD5Z5CC4

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u Vorada bústia tapa de fundició ductil fundició Benito TR8080 de 80 x 80 amb tapa circular de diàmetre 630 mm tipus
Norte, col·locat amb morter (veure annexes)

24 FD5Z5CCB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m225 F9J12E40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 350,600 350,600

C#*D#*E#*F#2 1.116,300 1.116,300

C#*D#*E#*F#3 219,250 219,250

TOTAL AMIDAMENT 1.686,150

t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base B 35/50 G de baja temperatura , con betún
asfáltico de penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico, extendida y compactada

26 F9H1BJ31

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 calçada 1.116,300 0,070 2,400 187,538

C#*D#*E#*F#2 plataforma 219,250 0,070 2,400 36,834

TOTAL AMIDAMENT 224,372

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0.8 kg/m227 F9J13J30

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 calçada 1.116,300 1.116,300

C#*D#*E#*F#2 plataforma 219,250 219,250

C#*D#*E#*F#3 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 1.335,550
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t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Inclòs aixecament de tapes.

28 F9H111C1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 aparcament 350,600 0,070 2,400 58,901

C#*D#*E#*F#2 calçada 1.116,300 0,050 2,400 133,956

C#*D#*E#*F#3 plataforma 219,250 0,050 2,400 26,310

TOTAL AMIDAMENT 219,167

m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM29 F932101J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 36,140 0,200 7,228

TOTAL AMIDAMENT 7,228

u Desmuntatge, trasllat i recol·locació de portal corredís del parc de bombers. Inclou 
- Desplaçament línia electrica
- Subminsitrament i col·locació de guies i element no recuperables
- Posta en funcionament

30 FD5Z5CC3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Treballs del ram de paleta de les feines associades al  desplaçament del portal corredís del parc de bombers.
Inclou,
- Enderroc tram de mur existent en la nova ubicació del portal, i remats laterals per deixar l'espai preparat pel muntatge
del portal.
- Construcció de mur de bloc de formigó de similars característiques a l'existent, inclosa fonametnació en l'actual ubicació
del portal

31 FD5Z5CC8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PROJECTE EXECUTIU  18EP005OTOBRA 01
XARXA SANEJAMENTCAPÍTULO 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de pou aïllat de fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, inclòs roca amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat.

1 F222X220

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pou Pluvials 2,000 1,000 1,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Pou Residuals 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Embornal gran 5,000 1,200 0,700 1,000 4,200

C#*D#*E#*F#4 Emobornal mig 1,000 0,900 0,900 0,900 0,729
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C#*D#*E#*F#5 Embornal normal 15,000 0,900 0,500 0,900 6,075

C#*D#*E#*F#6 Arqueta 60x60 0,000 0,700 0,700 0,900 0,000

C#*D#*E#*F#7 Arqueta 40x40 5,000 0,600 0,600 0,600 1,080

TOTAL AMIDAMENT 18,084

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana
i càrrega mecànica del material excavat.

2 F222X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 residual d. 400 mm 14,400 1,000 1,500 21,600

C#*D#*E#*F#2 residual d. 315 mm 9,800 0,600 1,000 5,880

C#*D#*E#*F#3 pluvials d. 500 mm 85,700 1,200 1,500 154,260

C#*D#*E#*F#4 pluvial d. 315 mm 91,650 0,600 1,000 54,990

C#*D#*E#*F#5 pluvials d. 200 mm 78,400 0,600 0,800 37,632

TOTAL AMIDAMENT 274,362

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM3 F227F00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 residual d. 400 mm 14,400 1,000 14,400

C#*D#*E#*F#2 residual d. 315 mm 9,800 0,600 5,880

C#*D#*E#*F#3 pluvials d. 500 mm 85,700 1,200 102,840

C#*D#*E#*F#4 pluvial d. 315 mm 91,650 0,600 54,990

C#*D#*E#*F#5 pluvials d. 200 mm 78,400 0,600 47,040

C#*D#*E#*F#6 Pou Pluvials 2,000 1,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#7 Pou Residuals 1,000 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 Embornal gran 5,000 1,200 0,700 4,200

C#*D#*E#*F#9 Emobornal mig 1,000 0,900 0,900 0,810

C#*D#*E#*F#10 Embornal normal 15,000 0,900 0,500 6,750

C#*D#*E#*F#11 Arqueta 60x60 0,000 0,700 0,700 0,000

C#*D#*E#*F#12 Arqueta 40x40 5,000 0,600 0,600 1,800

TOTAL AMIDAMENT 241,710

m Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Inclou tant la solera de 15cm de gruix compactada de sorra com la
protecció de 10cm de sorra arronyonant la canonada en tot el seu perímetre.

4 FD95X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 residual d. 400 mm 14,400 1,000 0,100 1,440

C#*D#*E#*F#2 pluvials d. 500 mm 85,700 1,200 0,100 10,284

TOTAL AMIDAMENT 11,724

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat de formigons o terres
d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.

5 F228XSR0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 residual d. 400 mm 14,400 1,000 1,200 17,280

C#*D#*E#*F#2 residual d. 315 mm 9,800 0,600 0,700 4,116

C#*D#*E#*F#3 pluvials d. 500 mm 85,700 1,200 1,200 123,408

C#*D#*E#*F#4 pluvial d. 315 mm 91,650 0,600 0,700 38,493

C#*D#*E#*F#5 pluvials d. 200 mm 78,400 0,600 0,500 23,520

TOTAL AMIDAMENT 206,817

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclòs canon abocador

6 F2R64269

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pou Pluvials 2,000 1,000 1,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Pou Residuals 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Embornal gran 5,000 1,200 0,700 1,000 4,200

C#*D#*E#*F#4 Emobornal mig 1,000 0,900 0,900 0,900 0,729

C#*D#*E#*F#5 Embornal normal 15,000 0,900 0,500 0,900 6,075

C#*D#*E#*F#6 Arqueta 60x60 0,000 0,700 0,700 0,900 0,000

C#*D#*E#*F#7 Arqueta 40x40 5,000 0,600 0,600 0,600 1,080

C#*D#*E#*F#8 residual d. 400 mm 14,400 1,000 1,500 21,600

C#*D#*E#*F#9 residual d. 315 mm 9,800 0,600 1,000 5,880

C#*D#*E#*F#10 pluvials d. 500 mm 85,700 1,200 1,500 154,260

C#*D#*E#*F#11 pluvial d. 315 mm 91,650 0,600 1,000 54,990

C#*D#*E#*F#12 pluvials d. 200 mm 78,400 0,600 0,800 37,632

C#*D#*E#*F#14 esponjament 292,446 0,150 43,867

TOTAL AMIDAMENT 336,313

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

7 F2412020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 3,300

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

8 F31521N1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 3,300

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa inclós connexió a arquetes o caixes d'embornals i a
col.lector o pou nou o existent

9 FD7JN185

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pluvials 85,700 1,100 94,270
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TOTAL AMIDAMENT 94,270

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclòs connexi a arquetes, caixes d'embornals i
col.lectors/pous nous i existents.

10 FD7JL185

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 14,400 1,100 15,840

TOTAL AMIDAMENT 15,840

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa inclós connexió a arquetes o caixes d'embornals i a
col.lector o pou nou o existent

11 FD7JJ185

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 residual 9,800 1,100 10,780

C#*D#*E#*F#2 pluvials 91,650 1,100 100,815

TOTAL AMIDAMENT 111,595

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclòs connexi a arquetes, caixes d'embornals
i col.lectors/pous nous i existents.

12 FD7JX200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 embornals 78,400 1,100 86,240

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

TOTAL AMIDAMENT 86,240

m Execució de sobrexidor amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, entre dos pous (nous o
existents)

13 FD7JQ18A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

14 FDD1A099

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Residual 1,000 1,400 1,400

C#*D#*E#*F#2 Pluvials 2,000 1,400 2,800

TOTAL AMIDAMENT 4,200
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m Con (CP100x60x60 cm ) de 60cm d'alçada de formigó en massa per a paret de pou circular de 100 cm de
diàmetre col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

15 FDD1X005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Residual 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#2 Pluvials 2,000 0,600 1,200

TOTAL AMIDAMENT 1,800

u Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre, de fundició de grafit esferoidal, articulada , autocentrada en el seu
marc per a 5 guies i bloqueig de seguretat antiretorn da 90º, model GEO PKSR D400 DECOR AENOR (pvp 230,74 €).
100 mm d'alçada i 650mm. de diametre amb eix d'acer inox antirobatori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o
octogonal. Inclosa formació de corona de formigó negre de 8 cm de gruix

16 FDDZX001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 Pluvial 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre, de fundició de grafit esferoidal, articulada , autocentrada en el seu
marc per a 5 guies i bloqueig de seguretat antiretorn da 90º, model TWINO SP DECOR AENOR D400 (pvp 354,21 €).
100 mm d'alçada i 800mm. X 800 MM. amb eix d'acer inox antirobatori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o
octogonal. 

17 FDDZX002

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I. Serà sifònic quan realitzi connexió a xarxa unitaria. Veure detall Fisersa

18 FD5J6F0E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Embornal normal 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Caixa per a embornal de 70x70x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I. Serà sifònic quan realitzi connexió a xarxa unitaria. Veure detall Fisersa

19 FD5J6F02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Caixa per a embornal doble de 150x50x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15
cm de formigó HM-20/P/20/I. Serà sifònic quan realitzi connexió a xarxa unitaria. Veure detall Fisersa

20 FD5J6F03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pluvial 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Arqueta sifónica de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm
de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, sellada amb rasilla ceràmica. 

21 FDK2X2B7
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.

22 FDKZA450

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 800x300x100 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter

23 FD5ZXJC4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 23,000 23,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

m Canal de fundició, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa
antisobreeiximent classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

24 FD5HB1G9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Connexió de la sortida d'aigües pluvials de claveguerons de les finques de diferents diàmetres a nova xarxa de
clavegueram, mitjançant canonades de PVC corrugat tipus sanecor o similar, de diàmetres DN 200, protegides amb
formigó, incloent peces especials i derivacions. 

25 FD5JCON1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Connexió de la sortida d'aigües residuals de claveguerons de les finques de diferents diàmetres a nova xarxa de
clavegueram, mitjançant canonades de PVC corrugat tipus sanecor o similar, de diàmetres DN 200, protegides amb
formigó, incloent peces especials i derivacions. 

26 FD5JCON2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Connexió dels nous col.lector als col.lectors existents , inclou les tasques d'obertura connexió, formigonat de
l'entroncament o connexio, tapat de la cata i retirat de material d'obra.

27 FD5JCON0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

m Realització d'inspecció amb circuit tancat de TV del col·lector rehabilitat, mitjançant robot amb càmera i redacció
posterior d'informe i DVD on s'observin les pendents, trams inspeccionats, alçada de pous, gràfica pendents resultant,
informe gràfic de fotografies. L'inspecció anirà conjuntament amb el plànol ´´as built´´ del col·lector rehabilitat i contindrà
cotes UTM de tapa i fons de pou, material-secció col·lectors i aportacions, escomeses finals i numeració de pous.

28 JJV1X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 85,700 85,700

C#*D#*E#*F#2 14,400 14,400

TOTAL AMIDAMENT 100,100

PROJECTE EXECUTIU  18EP005OTOBRA 01
XARXA D'AIGUA I REGCAPÍTULO 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana
i càrrega mecànica del material excavat.

1 F222X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 diametre 125 242,000 0,600 0,800 116,160

C#*D#*E#*F#2 arqueta 60x60 0,800 0,800 0,800 4,000 2,048

C#*D#*E#*F#3 diametre 63 33,800 0,400 0,600 8,112

C#*D#*E#*F#4 138,900 0,400 0,600 33,336

C#*D#*E#*F#5 2 diametre 63 14,700 0,400 0,600 3,528

C#*D#*E#*F#6 31,200 0,400 0,600 7,488

C#*D#*E#*F#7 4 diametre 63 15,600 0,400 0,600 3,744

C#*D#*E#*F#8 arqueta 40x40 0,600 0,600 0,800 7,000 2,016

TOTAL AMIDAMENT 176,432

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM2 F227F00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 diametre 125 242,000 0,600 145,200

C#*D#*E#*F#2 arqueta 60x60 0,800 0,800 4,000 2,560

C#*D#*E#*F#3 diametre 63 33,800 0,400 13,520

C#*D#*E#*F#4 138,900 0,400 55,560

C#*D#*E#*F#5 2 diametre 63 14,700 0,400 5,880

C#*D#*E#*F#6 31,200 0,400 12,480

C#*D#*E#*F#7 4 diametre 63 15,600 0,400 6,240

C#*D#*E#*F#8 arqueta 40x40 0,600 0,600 7,000 2,520

TOTAL AMIDAMENT 243,960

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra o sauló, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant

3 F2285M00
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 diametre 125 242,000 0,600 0,100 14,520

C#*D#*E#*F#2 diametre 63 33,800 0,400 0,100 1,352

C#*D#*E#*F#3 138,900 0,400 0,100 5,556

C#*D#*E#*F#4 2 diametre 63 14,700 0,400 0,100 0,588

C#*D#*E#*F#5 31,200 0,400 0,100 1,248

C#*D#*E#*F#6 4 diametre 63 15,600 0,400 0,100 0,624

TOTAL AMIDAMENT 23,888

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat de formigons o terres
d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.

4 F228XSR0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 diametre 125 242,000 0,600 0,600 87,120

C#*D#*E#*F#2 diametre 63 33,800 0,400 0,400 5,408

C#*D#*E#*F#3 138,900 0,400 0,400 22,224

C#*D#*E#*F#4 2 diametre 63 14,700 0,400 0,400 2,352

C#*D#*E#*F#5 31,200 0,400 0,400 4,992

C#*D#*E#*F#6 4 diametre 63 15,600 0,400 0,400 2,496

TOTAL AMIDAMENT 124,592

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres sel·leccionades procedents del material
d'excavació de l'obra, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.

5 F228XSR5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 3,300

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

6 F2412020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 3,300

m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material granular d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del PM

7 F2A1X000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 3,300

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclòs canon abocador

8 F2R64269

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 diametre 125 242,000 0,600 0,800 116,160

C#*D#*E#*F#2 arqueta 60x60 0,800 0,800 0,800 4,000 2,048

C#*D#*E#*F#3 diametre 63 33,800 0,400 0,600 8,112

C#*D#*E#*F#4 138,900 0,400 0,600 33,336

C#*D#*E#*F#5 2 diametre 63 14,700 0,400 0,600 3,528

C#*D#*E#*F#6 31,200 0,400 0,600 7,488

C#*D#*E#*F#7 4 diametre 63 15,600 0,400 0,600 3,744

C#*D#*E#*F#8 arqueta 40x40 0,600 0,600 0,800 7,000 2,016

C#*D#*E#*F#10 esponament 176,430 0,150 26,465

TOTAL AMIDAMENT 202,897

ut Instal.lació xarxa aigua segons pressupost FISERSA exp 03062 de data 27/08/2019 (veure annexes)9 FN12U118

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CM 0,000 0,000

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

C#*D#*E#*F#3 SFP 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#4 F 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#5 PIM 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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

10 F31521N1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 diametre 125 242,000 0,600 0,200 29,040

TOTAL AMIDAMENT 29,040

u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10,
sobre base de 10 cm de graves per drenatge, reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

11 FDK282G7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 comptador 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

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

12 FDKZHJB4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 Comptador 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra13 FDK254F3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.

14 FDKZA450

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 2´´ de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a
màxim, de manxa i muntat entre tubs

15 FK246316

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

16 FG22TL1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 diametre 63 33,800 0,400 0,600 8,112

C#*D#*E#*F#2 138,900 0,400 0,600 33,336

C#*D#*E#*F#3 2 diametre 63 14,700 0,400 0,600 3,528

C#*D#*E#*F#4 31,200 0,400 0,600 7,488

C#*D#*E#*F#5 4 diametre 63 15,600 0,400 0,600 3,744

TOTAL AMIDAMENT 56,208

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

17 FFB17455

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 3,300

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

18 FFB1745A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reg 322,600 322,600

TOTAL AMIDAMENT 322,600

EUR
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m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

19 FFB14655

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 175,100 175,100

TOTAL AMIDAMENT 175,100

u Programador de reg tipus T BOS II amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu mitjà, amb
tantes estacions com electrovàlvules hagi de donar servei, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat

20 FJSA3021

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ o d' 1 i 1 /4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, a piles.
Cada electrovolavula anira acompanyada de clau de pas, filtre d'anelles del seu diàmetre i valvula de retenció.

21 FJSB1111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reg 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Subministre i muntatge de goter per arbrat consistent en collari de llautó de connexió a tub d'alimentació, funda de
diàmetre 50 mm microperforada i tub goter de diàmetre 16 mm autocompensat de 2,3 l/h, cada 33 cm (Veure fitxa de
detall).

22 FJS5X615

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 arbres 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

u Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula
antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador
de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable connectat a la xarxa amb unió articulada

23 FJS43631

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 7,000

ml Tub de 16 mm de polietile amb goter autocompensant de 2,3 litres/hora cada 30 cm, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

24 FJSAU00U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 64,000 64,000

TOTAL AMIDAMENT 64,000

PROJECTE EXECUTIU  18EP005OTOBRA 01
ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTULO 06

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica del material excavat

1 F2224123

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rasa 1 diametre 90 232,450 0,600 0,800 111,576

C#*D#*E#*F#2 rasa 2 diàmetres 90 134,750 0,600 0,800 64,680

C#*D#*E#*F#3 arqueta 60x60 0,800 0,800 0,800 8,000 4,096

C#*D#*E#*F#4 arqueta 40x40 0,600 0,600 0,800 14,000 4,032

C#*D#*E#*F#5 fonament columna 8 m 1,200 1,200 1,200 6,000 10,368

C#*D#*E#*F#6 fonament columna 5 m 1,000 1,000 1,000 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 205,752

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM2 F227F00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rasa 1 diametre 90 232,450 0,600 139,470

C#*D#*E#*F#2 rasa 2 diàmetres 90 134,750 0,600 80,850

C#*D#*E#*F#3 arqueta 60x60 0,800 0,800 8,000 5,120

C#*D#*E#*F#4 arqueta 40x40 0,600 0,600 14,000 5,040

C#*D#*E#*F#5 fonament columna 8 m 1,200 1,200 6,000 8,640

C#*D#*E#*F#6 fonament columna 5 m 1,000 1,000 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 250,120

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat de formigons o terres
d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.

3 F228XSR0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rasa 1 diametre 90 232,450 0,600 0,600 83,682

C#*D#*E#*F#2 rasa 2 diàmetres 90 134,750 0,600 0,600 48,510

TOTAL AMIDAMENT 132,192

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra o sauló, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant

4 F2285M00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rasa 1 diametre 90 232,450 0,600 0,100 13,947

C#*D#*E#*F#2 rasa 2 diàmetres 90 134,750 0,600 0,100 8,085

TOTAL AMIDAMENT 22,032

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

5 F31521N1

AMIDAMENT DIRECTE 3,300

EUR



POCTEFA. PROJECTE BICITRANSCAT

PROJECTE D´ADEQUACIÓ DE LA VIA LÀCTEA I ACCÉS AL CAMÍ DE LES CABOQUES
ACTUACIÓ 1 - SETEMBRE 2019
ZONA EST DE FIGUERES

AMIDAMENTS Pàg.:30/09/19 21Data:

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclòs canon abocador

6 F2R64269

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rasa 1 diametre 90 232,450 0,600 0,800 111,576

C#*D#*E#*F#2 rasa 2 diàmetres 90 134,750 0,600 0,800 64,680

C#*D#*E#*F#3 arqueta 60x60 0,800 0,800 0,800 8,000 4,096

C#*D#*E#*F#4 arqueta 40x40 0,600 0,600 0,800 14,000 4,032

C#*D#*E#*F#5 fonament columna 8 m 1,200 1,200 1,200 6,000 10,368

C#*D#*E#*F#6 fonament columna 5 m 1,000 1,000 1,000 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#8 esponjament 205,000 0,150 30,750

TOTAL AMIDAMENT 236,502

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

7 F2412020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 3,300

u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

8 FDK282G9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

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

9 FDKZHJB4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra10 FDK254F3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.

11 FDKZA450

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 14,000 14,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 14,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

12 FG22TL1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 232,450 232,450

TOTAL AMIDAMENT 232,450

m Canalització amb 2 tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, inclou dau
recobriment de formigó

13 FDG5145U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 134,750 134,750

TOTAL AMIDAMENT 134,750

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm
de diàmetre, clavada a terra

14 FGD1222E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment15 FG380902

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 370,000 370,000

TOTAL AMIDAMENT 370,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

16 FG312554

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 412,000 412,000

TOTAL AMIDAMENT 412,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 2.5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

17 FG312234

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 154,700 154,700

TOTAL AMIDAMENT 154,700

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

18 FG312174

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, sense pintat, marca JOVIR o similar, tipo MIXTAS, de 5 m
d'alçària,/60/3 mm, amb preu de venda de 218,90 euros/ut. Col·locada sobre fonament de formigó. Inclosa fonamentació i
perns

19 FHM11L22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, sense pintat, marca JOVIR o similar, tipo MIXTAS, de 8 m
d'alçària,/60/3 mm, amb preu de venda de 376,60 euros/ut. Col·locada sobre fonament de formigó. Inclosa fonamentació,
perns i forats mecanitzats per subjecció de lluminaria segons detall

20 FHM11L2B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Subministre i col.locació de lluminària de LED, model SALVI L CIRCUS T/H 60 16TS 30K F4T1 PMMA A D S045 GRIS
PLATA G2 P: 49 w, de preu de venda 460,180. Color llum 2700º K

21 FHN1X001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Subministre i col.locació de lluminària de LED, model SALVI LIRA 16 TS 30K F4T1 PMMA A D S045 GRIS PLATA G2 P:
49 w, de preu de venda 460,180. Color llum 2700º K

22 FHN1X002

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

PAJ Legalització de l'ampliació de potencia del quadre i la seva modificació, inclosos permisos i taxes.23 FHMNU101

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PAJ Modificació del quadre existent per la telgestió segons esquema inclos en projecte. Inclos muntatge, 24 FHMNU107

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PROJECTE EXECUTIU  18EP005OTOBRA 01
XARXA DE FUTURS SERVEISCAPÍTULO 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana
i càrrega mecànica del material excavat.

1 F222X001

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 L Ample fondaria

2 fibra optica

C#*D#*E#*F#3 tritub 215,800 0,600 0,800 103,584

C#*D#*E#*F#4 arqueta 70x70 6,000 0,800 1,000 1,000 4,800

5 telefonia

C#*D#*E#*F#6 4 tubs d. 63 mm 108,900 0,600 0,800 52,272

C#*D#*E#*F#7 2 tubs d. 63 mm 227,400 0,600 0,800 109,152

C#*D#*E#*F#8 1 tub d. 63 mm 3,300 0,400 0,600 0,792

C#*D#*E#*F#9 arqueta DM 1,00 x 0,50 6,000 1,200 0,600 0,800 3,456

C#*D#*E#*F#10 arqueta M 0,60 x 0,60 3,000 0,800 0,800 0,800 1,536

TOTAL AMIDAMENT 275,592

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM2 F227F00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 L Ample fondaria

2 fibra optica

C#*D#*E#*F#3 tritub 215,800 0,600 129,480

C#*D#*E#*F#4 arqueta 70x70 6,000 0,800 1,000 4,800

5 telefonia

C#*D#*E#*F#6 4 tubs d. 63 mm 108,900 0,600 65,340

C#*D#*E#*F#7 2 tubs d. 63 mm 227,400 0,600 136,440

C#*D#*E#*F#8 1 tub d. 63 mm 3,300 0,400 1,320

C#*D#*E#*F#9 arqueta DM 1,00 x 0,50 6,000 1,200 0,600 4,320

C#*D#*E#*F#10 arqueta M 0,60 x 0,60 3,000 0,800 0,800 1,920

TOTAL AMIDAMENT 343,620

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

3 F228AB0F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 L Ample fondaria

2 fibra optica

C#*D#*E#*F#3 tritub 215,800 0,600 0,700 90,636

4 telefonia

C#*D#*E#*F#5 4 tubs d. 63 mm 108,900 0,600 0,700 45,738

C#*D#*E#*F#6 2 tubs d. 63 mm 227,400 0,600 0,700 95,508

C#*D#*E#*F#7 1 tub d. 63 mm 3,300 0,400 0,500 0,660

TOTAL AMIDAMENT 232,542

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclòs canon abocador

4 F2R64269

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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T1 L Ample fondaria

2 fibra optica

C#*D#*E#*F#3 tritub 215,800 0,600 0,800 103,584

C#*D#*E#*F#4 arqueta 70x70 6,000 0,800 1,000 1,000 4,800

5 telefonia

C#*D#*E#*F#6 4 tubs d. 63 mm 108,900 0,600 0,800 52,272

C#*D#*E#*F#7 2 tubs d. 63 mm 227,400 0,600 0,800 109,152

C#*D#*E#*F#8 1 tub d. 63 mm 3,300 0,400 0,600 0,792

C#*D#*E#*F#9 arqueta DM 1,00 x 0,50 6,000 1,200 0,600 0,800 3,456

C#*D#*E#*F#10 arqueta M 0,60 x 0,60 3,000 0,800 0,800 0,800 1,536

C#*D#*E#*F#12 esponjament 275,590 0,150 41,339

TOTAL AMIDAMENT 316,931

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

5 F2412020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 3,300

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

6 F31521N1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,330 0,330

TOTAL AMIDAMENT 0,330

m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors
i obturadors

7 FDG54447

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4 diametre 63 mm 108,900 108,900

C#*D#*E#*F#2 2 tritub 3 x40 215,800 215,800

TOTAL AMIDAMENT 324,700

m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors
i obturadors

8 FDG52337

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2 diametres 63 mm 227,400 227,400

TOTAL AMIDAMENT 227,400

m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors
i obturadors

9 FDG51337

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 3,300

ut arqueta amb tapa de comunicacions de 80x80 cm. 10 FDG5U002

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

11 FG23RA15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 4,500 27,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

ut Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons tipus DM sense marc per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit
de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, inclosa tapa i marc tipus D de telefonica 

12 FDK2U102

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

ut Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons tipus M sense marc per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit
de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, inclosa tapa i marc tipus M de telefonica 

13 FDK2U103

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

ut Subministre i col·locació de plantilla per armari de distribució de telefonica, sobre base de formigó.14 FDK2U104

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PROJECTE EXECUTIU  18EP005OTOBRA 01
JARDINERIA I MOBILIARI URBÀCAPÍTULO 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i plantació de Salix babylonica (salze) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 100 l. Inclós
excavació de clot de plantació de 100x100x100 cm amb mitjans mecànics, retirada a l'abocador de la terra sobrant, reblert
del clot amb terra vegetal de categoria alta d'aportació, primer reg i subministrament i col.locació de 2 tutors de 3,00 m
d'alçada per arbre, lligats amb gomes de cautxú, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució, fins la fi del període de garantia.

1 FR45582D

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Subministrament i plantació de Celtis australis (lledoner) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 100 l. Inclós
excavació de clot de plantació de 100x100x100 cm amb mitjans mecànics, retirada a l'abocador de la terra sobrant, reblert
del clot amb terra vegetal de categoria alta d'aportació, primer reg i subministrament i col.locació de 2 tutors de 3,00 m
d'alçada per arbre, lligats amb gomes de cautxú, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució, fins la fi del període de garantia.

2 FR42125L
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Subministrament i plantació de Populus nigra (pollancre) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 100 l. Inclós
excavació de clot de plantació de 100x100x100 cm amb mitjans mecànics, retirada a l'abocador de la terra sobrant, reblert
del clot amb terra vegetal de categoria alta d'aportació, primer reg i subministrament i col.locació de 2 tutors de 3,00 m
d'alçada per arbre, lligats amb gomes de cautxú, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució, fins la fi del període de garantia.

3 FR44EA51

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N,
amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2),
adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície <
500 m2

4 FR7212J0

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

m3 Subbase de grava de pedra granítica de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit per a colmatar de granulat de
grandària màxima de 18 a 25 mm, amb estesa i piconatge del material

5 F923U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 17,800 1,100 19,580

TOTAL AMIDAMENT 19,580

m2 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

6 FR3SE412

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 175,000 1,100 192,500

TOTAL AMIDAMENT 192,500

m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 ref. 70059222 de la serie
ROOFTEX de TEXSA , col·locat sense adherir

7 F7B451B0I5UL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 318,700 1,100 350,570

TOTAL AMIDAMENT 350,570

u Subministrament d'Escallonia rubra var. macrantha d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l8 FR4D2MA4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 120,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de
compost i primer reg

9 FR66255B

AMIDAMENT DIRECTE 120,000
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m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

10 FR3P2111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 170,000 0,200 1,100 37,400

TOTAL AMIDAMENT 37,400

m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM11 F932101J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 3,300

u Subministre i col.locació de pilona tipus TUBO de Fabregas de color negre.12 FQ42X010

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

u Subministre i col.locació de pilona flexible model BALIZA h=900mm de color negre de Sabacaucho13 FQ42X015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministrament i col·locació de pilona de fusta amb protecció fungicida, insecticida i hidrófuga, de secció rodona, de
1300 mm d'alçària i de diàmetre 120 mm, col·locada sobre dau de formigó

14 FQ43C010

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer rectangular,
col·locada amb fixacions mecàniques, model BARCELONA (pvp 150,00 euros)

15 FQ21BC60

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Subministrament i col·locació de paperera tipus PA374N de la marca MAGO URBAN16 FQ21FC65

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Subministra i col·locació de banc tipus MODO C-10617 FQ115F56

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Subministra i col.locació de cadira de 65 cm. tipus Modo de Fabregas de fusta tropical MODEL C-106 SILLA18 FQ11U114

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Protector metàl·lic tipus MEFA de 50x1000 mm amb tres peus ancorat en dau de formigó19 FQ42F025

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

EUR



POCTEFA. PROJECTE BICITRANSCAT

PROJECTE D´ADEQUACIÓ DE LA VIA LÀCTEA I ACCÉS AL CAMÍ DE LES CABOQUES
ACTUACIÓ 1 - SETEMBRE 2019
ZONA EST DE FIGUERES
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u Aparcament de bicicletes i  format per tub acer galvanitzat  ancorat al paviment amb dau de formigo20 FQZAU050

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Font per a exteriors model atlas UM511-1 amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs, ancorada amb dau de formigó21 FQ31V31C

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Taula de fusta amb banc per a zona picnic GAVARRER VM31122 FQ11U105

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament i col·locació de separador tipus Gota VBA21P, fixaat al paviment amb passador23 FBC1VC12

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Subministrament i col·locació de barana/passama metàl·lica de rodons de diàmetre 20 mm, segons detall adjunt. Acabat
pintat. Inclos plaques de senyalització de 40x10 cm soldades a barana

24 FB121AAE

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

ut Armari de xapa metàl·lica (1,20 x 0,80 x 0,50), per armari de distribució de telefonia, inclosa peana de formigó, 25 FHQ6U116

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PROJECTE EXECUTIU  18EP005OTOBRA 01
SENYALITZACIÓCAPÍTULO 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ml Fresat de línees de pintura de 10/20cm.1 UBA1U003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 33,000

m2 Fresat de superfñicie de pintura2 UBA1U004

AMIDAMENT DIRECTE 33,000

ml Fresat de franges de pintura de 50cm.3 UBA1U002

AMIDAMENT DIRECTE 33,000

m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat4 FBBZ1120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 51,000 1,100 56,100

TOTAL AMIDAMENT 56,100

EUR
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u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA1, fixada mecànicament

5 FBB1B111

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA1, fixada mecànicament

6 FBB2B201

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA1, fixada mecànicament

7 FBB2B501

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA1, fixada mecànicament

8 FBB1B351

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA1, fixada mecànicament

9 FBB12252

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA1, fixada al senyal

10 FBB3B620

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal ( contínua, discontínua, qualsevol color) no reflectora de 10 cm d'amplària,
amb pintura acrílica, amb màquina autopropulsada. Inclòs el premarcat

11 FBA1E011

AMIDAMENT DIRECTE 314,200

m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora (STOP, Cediu el pas, illetes, fletxes, etc) amb pintura dos
components i microesferes de vidre amb màquina d'accionament manual. Inclòs el premarcatge

12 FBA31012

AMIDAMENT DIRECTE 17,400

m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (contínua, discontínua, qualsevol color) no reflectora de 20 cm d'amplària,
amb pintura acrílica, amb màquina autopropulsada. Inclòs premarcat

13 FBA1G011

AMIDAMENT DIRECTE 20,800

m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua no reflectora de 50 cm d'amplària, amb pintura dos components amb
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual. Inlou premarcatge i ratllat posterior amb llana.

14 FBA27012

AMIDAMENT DIRECTE 354,800

ut Pintat de plaça de minusvàlid. Inclòs premarcat. Inclosa graella posterior15 GBA1U106
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Subministre i col.llocació de suport cilindric acanalat d'alumini esmaltat en color oxiron gris d.76 mm i 3250mm. de
llargada

16 GBA1U111

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

ut Subministre i col.locació de lames d'alumini de 700*100mm. i 5 mm. de gruix, retolada a dues cares en guia per a fixar a
suport vertica. Color fons, text i pictograma a definir per la DF

17 GBA1U112

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

m2 Pintat de senyal S1 (zona 30 i bicicletes segons projecte). Pintura de dos components i microesferes de vidre. Inclòs el
premarcatge

18 FBA31013

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Pintat de senyal tipus STOP, cediu el pas, illetes, fletxes, ... amb pintura de dos components i microesferes de vidre.
Inclòs el premarcatge

19 FBA31014

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

PROJECTE EXECUTIU  18EP005OTOBRA 01
VARISCAPÍTULO 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida alçada Seguretat i Salut
Inclou tanques per limitació ambit obra, vestuaris, sanitaris, senyalització d'obra i tots els mitjans de seguretat col·lectiva i
individual necessaries per l'execució dels treballs

1 PA000008

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada control de qualitat2 PA000006

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Instal.lació de vèrtex geodèsic. Totoalment instal.lat en paviment.3 KZ5M200

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 30/09/19

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,12utF210U103 Desmuntatge i transport d'elements de mobiliari urbà, reixes, tapes i senyalització a magatzem
municipal i/o abocador

P- 1

(CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €14,69utF210U113 Desmuntatge i apilament a l'obra d'elements de senyalització i posterior recol·locació, inclosa base
de formigó.

P- 2

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €56,72utF210U114 Desmuntatge, apilament i posterior recol·locació de l'equip de desfibrilador existent, inclosa base
de formigó i connexions necessaries.

P- 3

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €223,05utF218U101 Tala d'arbrat existent i eliminació de soca i transport a abocadorP- 4
(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €4,38mF2192C05 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega
amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.

P- 5

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2,63m2F2194AL5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 6

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €3,48m2F2194JF5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió 

P- 7

(TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €0,77m2F2194XC2 Fresat de paviment asfàltic amb càrrega sobre camió per capa de 1 cmP- 8
(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €1,72m2F2194XL5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 9

(UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €54,28uF219U201 Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveis.P- 10
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €5,28mF21D4102 Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 

P- 11

(CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €6,26mF21DGG02 Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

P- 12

(SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €3,42uF21DQG02 Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

P- 13

(TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €4,18mF21F2122 Demolició de canonada d'aigua de formigó vibropremsat amb solera de 10 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i
càrrega sobre camió. Incòs deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment
perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002.

P- 14

(QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €112,13uF21HX641 Desmuntatge de columna amb llumenera exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 8
m d'alçària, com a màxim, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclou l'enderroc de la fonamentació existent.

P- 15

(CENT DOTZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €68,15uF21HX642 Desmuntatge de columna amb llumenera exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 8
m d'alçària, com a màxim, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs transport a
abocador. Inclou l'enderroc de la fonamentació existent.

P- 16

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €3,96m3F221C620 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànicsP- 17
(TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €7,17m3F2224123 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat

P- 18

(SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €5,64m3F222X001 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat.

P- 19

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €11,57m3F222X220 Excavació de pou aïllat de fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, inclòs roca amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat.

P- 20

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €0,98m2F227F00F Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del
95% PM

P- 21

(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €25,51m3F2285M00 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra o sauló, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P- 22

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €9,29m3F228AB0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM

P- 23

(NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €16,85m3F228XSR0 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat
de formigons o terres d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM.

P- 24

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €3,24m3F228XSR5 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres sel·leccionades
procedents del material d'excavació de l'obra, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM.

P- 25

(TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,39m3F2412020 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a
transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

P- 26

(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €8,12m3F2A1X000 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material granular d'aportació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

P- 27

(VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €6,81m3F2R64269 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15 km. Inclòs canon abocador

P- 28

(SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €56,57m3F31521N1 Formigó per a reposició de rases, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió

P- 29

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €1,77m2F7B451B0I5UL Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 ref.
70059222 de la serie ROOFTEX de TEXSA , col·locat sense adherir

P- 30

(UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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 €16,69m3F921201J Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 31
(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €20,52m3F921R01J Subbase de tot ú de material ceràmic reciclat, amb estesa i compactat del material al 98% del PMP- 32
(VINT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €35,50m3F923U001 Subbase de grava de pedra granítica de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit per a colmatar
de granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm, amb estesa i piconatge del material

P- 33

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €24,72m3F932101J Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 34
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €66,01m3F9365N51 Base de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 35

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €23,31mF961E59A Reposició de vorada de pedra recuperada de l'arrancament col·locada sobre base de formigó
de25 a 30 cm d'alçària i rejuntada

P- 36

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €14,47mF965A2D1 Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de
20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 37

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €13,86mF965A2D9 Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de
20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 38

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €24,73mF965A6DD Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 39

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €26,34mF965A6DE Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada de 23x24 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 40

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €27,09mF965A6DF Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada de 20x20 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 41

(VINT-I-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €12,40mF97433EA Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

P- 42

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €24,37mF97546EA Rigola de 20 cm de ancho de piezas de hormigón, de 40x20 cm y 8 cm de espesor medio,
colocadas con mortero

P- 43

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €8,33mF9787AD1 Rigola de formigó HM-30/S/10/I+E, de consistència seca i grandària màxima del granulat 10 mm,
de 30 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

P- 44

(VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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 €6,52mF97Z1520 Encofrat a una cara per a rigoles, amb plafons metàl·lics, d'una alçària fins a 50 cmP- 45
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €40,21uF97Z1521 Encofrat corb per forat d'escossell diàmetre 1,60 mP- 46
(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €109,49mF985A60D Gual de peces de formigó, doble capa, 17x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

P- 47

(CENT NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €24,04m2F9E1321G Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Inclòs
aixecament de tapes.

P- 48

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €35,78m2F9E1321H Reposició de rases amb paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment pòrtland. Inclòs aixecament de tapes i base de formigó HM-20-B-40-I de 15 cm de gruix.

P- 49

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €24,80m2F9E1D21H Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, estriat o de botons (segons normativa),
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta.Inclòs aixecament de tapes.

P- 50

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €45,12m2F9F5C240 Paviment de peces de formigo de forma rectangular 60x40 i 7 cm de gruix, amb gravat direccional
(botons o estries) sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat

P- 51

(QUARANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €76,98m3F9G14645 Paviment de formigó reglejat, vibrat i estriat HM-30/P/20/2A de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat, 10 mm, escampat des de camió,

P- 52

(SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €105,05m3F9G26742 Paviment de formigó HM-30/P/20/IIa+E de consistencia plàstica, mida màxima de l'àrid de 20 mm,
abocat des del camió, estes i vibrat mecànic, fratassat mecànic afeguint 2 kg/m2 de ciment
portland

P- 53

(CENT CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €26,69m2F9G8CDAS Paviment de 15 cm. de gruix de formigó HM-20-B-18 amb àrid calis de Llers , amb ½ sac de color
taronja Formirapid de referencia 960, i una bossa de 600gr de fibres antifissures. Acabat rentat
amb aigua 

P- 54

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €56,19tF9H111C1 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada. Inclòs aixecament de tapes.

P- 55

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €54,27tF9H1BJ31 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base B 35/50 G de baja
temperatura , con betún asfáltico de penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido
granítico, extendida y compactada

P- 56

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €0,54m2F9J12E40 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2P- 57
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €0,67m2F9J13J30 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0.8 kg/m2P- 58
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €1,44mF9Z1U010 Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamantP- 59
(UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €66,25uFB121AAE Subministrament i col·locació de barana/passama metàl·lica de rodons de diàmetre 20 mm,
segons detall adjunt. Acabat pintat. Inclos plaques de senyalització de 40x10 cm soldades a
barana

P- 60

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €0,65mFBA1E011 Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal ( contínua, discontínua, qualsevol color) no reflectora
de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica, amb màquina autopropulsada. Inclòs el premarcat

P- 61

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1,22mFBA1G011 Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (contínua, discontínua, qualsevol color) no reflectora
de 20 cm d'amplària, amb pintura acrílica, amb màquina autopropulsada. Inclòs premarcat

P- 62

(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €1,63mFBA27012 Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua no reflectora de 50 cm d'amplària, amb pintura
dos components amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual. Inlou
premarcatge i ratllat posterior amb llana.

P- 63

(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €5,12m2FBA31012 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora (STOP, Cediu el pas, illetes, fletxes, etc)
amb pintura dos components i microesferes de vidre amb màquina d'accionament manual. Inclòs
el premarcatge

P- 64

(CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €37,47m2FBA31013 Pintat de senyal S1 (zona 30 i bicicletes segons projecte). Pintura de dos components i
microesferes de vidre. Inclòs el premarcatge

P- 65

(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €30,92uFBA31014 Pintat de senyal tipus STOP, cediu el pas, illetes, fletxes, ... amb pintura de dos components i
microesferes de vidre. Inclòs el premarcatge

P- 66

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €66,91uFBB12252 Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

P- 67

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €56,41uFBB1B111 Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

P- 68

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €70,89uFBB1B351 Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

P- 69

(SETANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €67,70uFBB2B201 Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

P- 70

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €109,18uFBB2B501 Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

P- 71

(CENT NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €55,29uFBB3B620 Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal

P- 72

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €18,54mFBBZ1120 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonatP- 73
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €47,35uFBC1VC12 Subministrament i col·locació de separador tipus Gota VBA21P, fixaat al paviment amb passadorP- 74
(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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 €158,06mFD5HB1G9 Canal de fundició, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa antisobreeiximent classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de
gruix

P- 75

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €78,12uFD5J6F02 Caixa per a embornal de 70x70x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Serà sifònic quan realitzi connexió a xarxa
unitaria. Veure detall Fisersa

P- 76

(SETANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €85,77uFD5J6F03 Caixa per a embornal doble de 150x50x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Serà sifònic quan realitzi connexió a
xarxa unitaria. Veure detall Fisersa

P- 77

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €65,20uFD5J6F0E Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Serà sifònic quan realitzi connexió a xarxa
unitaria. Veure detall Fisersa

P- 78

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €235,79uFD5JCON0 Connexió dels nous col.lector als col.lectors existents , inclou les tasques d'obertura connexió,
formigonat de l'entroncament o connexio, tapat de la cata i retirat de material d'obra.

P- 79

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €135,37uFD5JCON1 Connexió de la sortida d'aigües pluvials de claveguerons de les finques de diferents diàmetres a
nova xarxa de clavegueram, mitjançant canonades de PVC corrugat tipus sanecor o similar, de
diàmetres DN 200, protegides amb formigó, incloent peces especials i derivacions. 

P- 80

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €84,04uFD5JCON2 Connexió de la sortida d'aigües residuals de claveguerons de les finques de diferents diàmetres a
nova xarxa de clavegueram, mitjançant canonades de PVC corrugat tipus sanecor o similar, de
diàmetres DN 200, protegides amb formigó, incloent peces especials i derivacions. 

P- 81

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €980,92uFD5Z5CC3 Desmuntatge, trasllat i recol·locació de portal corredís del parc de bombers. Inclou 
- Desplaçament línia electrica
- Subminsitrament i col·locació de guies i element no recuperables
- Posta en funcionament

P- 82

(NOU-CENTS VUITANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €122,45uFD5Z5CC4 Tragadera de fundició ductil tipus INPU encastada a vorera classe C250 segons norma UNE-EN
124 i 14 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter 

P- 83

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1.987,67uFD5Z5CC8 Treballs del ram de paleta de les feines associades al desplaçament del portal corredís del parc
de bombers.
Inclou,
- Enderroc tram de mur existent en la nova ubicació del portal, i remats laterals per deixar l'espai
preparat pel muntatge del portal.
- Construcció de mur de bloc de formigó de similars característiques a l'existent, inclosa
fonametnació en l'actual ubicació del portal

P- 84

(MIL NOU-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €334,72uFD5Z5CCB Vorada bústia tapa de fundició ductil fundició Benito TR8080 de 80 x 80 amb tapa circular de
diàmetre 630 mm tipus Norte, col·locat amb morter (veure annexes)

P- 85

(TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €64,46uFD5ZXJC4 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 800x300x100 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb morter

P- 86

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €23,98mFD7JJ185 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa  inclós connexió a arquetes o caixes d'embornals i a col.lector o pou nou o existent

P- 87

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €25,76mFD7JL185 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa. Inclòs connexi a arquetes, caixes d'embornals i col.lectors/pous nous i existents.

P- 88

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €36,44mFD7JN185 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa  inclós connexió a arquetes o caixes d'embornals i a col.lector o pou nou o existent

P- 89

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €68,78mFD7JQ18A Execució de sobrexidor amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada,
de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, entre dos pous (nous o existents)

P- 90

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €23,43mFD7JX200 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa. Inclòs connexi a arquetes, caixes d'embornals i col.lectors/pous nous i
existents.

P- 91

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €21,86mFD95X001 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Inclou tant la solera de
15cm de gruix compactada de sorra com la protecció de 10cm de sorra arronyonant la canonada
en tot el seu perímetre.

P- 92

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €79,82mFDD1A099 Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades
amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 93

(SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €81,97mFDD1X005 Con (CP100x60x60 cm ) de 60cm d'alçada de formigó en massa per a paret de pou circular de
100 cm de
diàmetre col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 94

(VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €275,82uFDDZX001 Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre, de fundició de grafit esferoidal, articulada ,
autocentrada en el seu marc per a 5 guies i bloqueig de seguretat antiretorn da 90º, model GEO
PKSR D400 DECOR AENOR (pvp 230,74 €). 100 mm d'alçada i 650mm. de diametre amb eix
d'acer inox antirobatori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o octogonal. Inclosa formació de
corona de formigó negre de 8 cm de gruix

P- 95

(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €405,73uFDDZX002 Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre, de fundició de grafit esferoidal, articulada ,
autocentrada en el seu marc per a 5 guies i bloqueig de seguretat antiretorn da 90º, model TWINO
SP DECOR AENOR D400 (pvp 354,21 €). 100 mm d'alçada i 800mm. X 800 MM. amb eix d'acer
inox antirobatori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o octogonal. 

P- 96

(QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €10,24mFDG51337 Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

P- 97

(DEU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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 €3,55mFDG5145U Canalització amb 2 tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, inclou dau recobriment de formigó

P- 98

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €12,44mFDG52337 Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

P- 99

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €16,78mFDG54447 Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

P- 100

(SETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €357,50utFDG5U002 arqueta amb tapa de comunicacions de 80x80 cm. P- 101
(TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €48,75uFDK254F3 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra

P- 102

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €93,06uFDK282G7 Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre base de 10 cm de graves per drenatge,
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 103

(NORANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €93,06uFDK282G9 Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 104

(NORANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €604,57utFDK2U102 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons tipus DM sense marc per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació, inclosa tapa i marc tipus D de telefonica 

P- 105

(SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €154,71utFDK2U103 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons tipus M sense marc per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació, inclosa tapa i marc tipus M de telefonica 

P- 106

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €65,04utFDK2U104 Subministre i col·locació de plantilla per armari de distribució de telefonica, sobre base de formigó.P- 107
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €62,23uFDK2X2B7 Arqueta sifónica de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, sellada amb
rasilla ceràmica. 

P- 108

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €58,56uFDKZA450 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.

P- 109

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €102,88uFDKZHJB4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 110

(CENT DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €5,60mFFB14655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 111

(CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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 €9,89mFFB17455 Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 112

(NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €8,41mFFB1745A Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 113

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €2,28mFG22TL1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 114

(DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €5,83mFG23RA15 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

P- 115

(CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €4,13mFG312174 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 116

(QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €1,48mFG312234 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 117

(UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €4,41mFG312554 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 118

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €4,81mFG380902 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialmentP- 119
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €23,15uFGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm
de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 120

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €508,57uFHM11L22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, sense pintat, marca JOVIR o similar,
tipo MIXTAS, de 5 m d'alçària,/60/3 mm, amb preu de venda de 218,90 euros/ut. Col·locada sobre
fonament de formigó. Inclosa fonamentació i perns

P- 121

(CINC-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €682,18uFHM11L2B Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, sense pintat, marca JOVIR o similar,
tipo MIXTAS, de 8 m d'alçària,/60/3 mm, amb preu de venda de 376,60 euros/ut. Col·locada sobre
fonament de formigó. Inclosa fonamentació, perns i forats mecanitzats per subjecció de lluminaria
segons detall

P- 122

(SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €900,00PAJFHMNU101 Legalització de l'ampliació de potencia del quadre i la seva modificació, inclosos permisos i taxes.P- 123

(NOU-CENTS EUROS)

 €5.000,00PAJFHMNU107 Modificació del quadre existent per la telgestió segons esquema inclos en projecte. Inclos
muntatge, 

P- 124

(CINC MIL EUROS)

 €650,49uFHN1X001 Subministre i col.locació de lluminària de LED, model SALVI L CIRCUS T/H 60 16TS 30K F4T1
PMMA A D S045 GRIS PLATA G2 P: 49 w, de preu de venda 460,180. Color llum 2700º K

P- 125

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €650,49uFHN1X002 Subministre i col.locació de lluminària de LED, model SALVI LIRA 16 TS 30K F4T1 PMMA A D
S045 GRIS PLATA G2 P: 49 w, de preu de venda 460,180. Color llum 2700º K

P- 126

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €612,00utFHQ6U116 Armari de xapa metàl·lica (1,20 x 0,80 x 0,50), per armari de distribució de telefonia, inclosa peana
de formigó, 

P- 127

(SIS-CENTS DOTZE EUROS)

 €31,68uFJS43631 Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10
m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de
treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable
connectat a la xarxa amb unió articulada

P- 128

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €5,54uFJS5X615 Subministre i muntatge de goter per arbrat consistent en collari de llautó de connexió a tub
d'alimentació, funda de diàmetre 50 mm microperforada i tub goter de diàmetre 16 mm
autocompensat de 2,3 l/h, cada 33 cm (Veure fitxa de detall).

P- 129

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €223,38uFJSA3021 Programador de reg tipus T BOS II amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via
radio, preu mitjà, amb tantes estacions com electrovàlvules hagi de donar servei, muntat
superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

P- 130

(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €5,74mlFJSAU00U Tub de 16 mm de polietile amb goter autocompensant de 2,3 litres/hora cada 30 cm, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

P- 131

(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €39,04uFJSB1111 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ o d' 1 i 1 /4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 9 V, a piles. Cada electrovolavula anira acompanyada de clau de pas, filtre d'anelles
del seu diàmetre i valvula de retenció.

P- 132

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €435,13uFK246316 Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 2´´ de diàmetre,
de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

P- 133

(QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €7.588,01utFN12U118 Instal.lació xarxa aigua segons pressupost FISERSA exp 03062 de data 27/08/2019 (veure
annexes)

P- 134

(SET MIL CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €359,18uFQ115F56 Subministra i col·locació de banc tipus MODO C-106P- 135
(TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €1.940,00utFQ11U105 Taula de fusta amb banc per a zona picnic GAVARRER VM311P- 136
(MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS)

 €293,06utFQ11U114 Subministra i col.locació de cadira de 65 cm. tipus Modo de Fabregas de fusta tropical MODEL
C-106 SILLA

P- 137

(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €375,54uFQ21BC60 Paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de
tub d'acer rectangular, col·locada amb fixacions mecàniques, model BARCELONA (pvp 150,00
euros)

P- 138

(TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €194,86uFQ21FC65 Subministrament i col·locació de paperera tipus PA374N de la marca MAGO URBANP- 139
(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €629,87uFQ31V31C Font per a exteriors model atlas UM511-1 amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs, ancorada
amb dau de formigó

P- 140

(SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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 €294,85uFQ42F025 Protector metàl·lic tipus MEFA de 50x1000 mm amb tres peus ancorat en dau de formigóP- 141
(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €61,63uFQ42X010 Subministre i col.locació de pilona tipus TUBO de Fabregas de color negre.P- 142
(SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €133,84uFQ42X015 Subministre i col.locació de pilona flexible model BALIZA h=900mm de color negre de SabacauchoP- 143
(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €40,65uFQ43C010 Subministrament i col·locació de pilona de fusta amb protecció fungicida, insecticida i hidrófuga, de
secció rodona, de 1300 mm d'alçària i de diàmetre 120 mm, col·locada sobre dau de formigó

P- 144

(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €64,90uFQZAU050 Aparcament de bicicletes i format per tub acer galvanitzat ancorat al paviment amb dau de
formigo

P- 145

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €57,37m3FR3P2111 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

P- 146

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €2,84m2FR3SE412 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel, escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

P- 147

(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €209,63uFR42125L Subministrament i plantació de Celtis australis (lledoner) de perímetre de 18 a 20 cm, en
contenidor de 100 l. Inclós excavació de clot de plantació de 100x100x100 cm amb mitjans
mecànics, retirada a l'abocador de la terra sobrant, reblert del clot amb terra vegetal de categoria
alta d'aportació, primer reg i subministrament i col.locació de 2 tutors de 3,00 m d'alçada per arbre,
lligats amb gomes de cautxú, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució, fins la fi del període
de garantia.

P- 148

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €176,63uFR44EA51 Subministrament i plantació de Populus nigra (pollancre) de perímetre de 18 a 20 cm, en
contenidor de 100 l. Inclós excavació de clot de plantació de 100x100x100 cm amb mitjans
mecànics, retirada a l'abocador de la terra sobrant, reblert del clot amb terra vegetal de categoria
alta d'aportació, primer reg i subministrament i col.locació de 2 tutors de 3,00 m d'alçada per arbre,
lligats amb gomes de cautxú, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució, fins la fi del període
de garantia.

P- 149

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €160,13uFR45582D Subministrament i plantació de Salix babylonica (salze) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor
de 100 l. Inclós excavació de clot de plantació de 100x100x100 cm amb mitjans mecànics, retirada
a l'abocador de la terra sobrant, reblert del clot amb terra vegetal de categoria alta d'aportació,
primer reg i subministrament i col.locació de 2 tutors de 3,00 m d'alçada per arbre, lligats amb
gomes de cautxú, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució, fins la fi del període de
garantia.

P- 150

(CENT SEIXANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €10,77uFR4D2MA4 Subministrament d'Escallonia rubra var. macrantha d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 lP- 151
(DEU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €14,41uFR66255B Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació
de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

P- 152

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €1,24m2FR7212J0 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de
flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2

P- 153

(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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 €110,00utGBA1U106 Pintat de plaça de minusvàlid. Inclòs premarcat. Inclosa graella posteriorP- 154
(CENT DEU EUROS)

 €175,18utGBA1U111 Subministre i col.llocació de suport cilindric acanalat d'alumini esmaltat en color oxiron gris d.76
mm i 3250mm. de llargada

P- 155

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €70,00utGBA1U112 Subministre i col.locació de lames d'alumini de 700*100mm. i 5 mm. de gruix, retolada a dues
cares en guia per a fixar a suport vertica. Color fons, text i pictograma a definir per la DF

P- 156

(SETANTA EUROS)

 €2,98mJJV1X001 Realització d'inspecció amb circuit tancat de TV del col·lector rehabilitat, mitjançant robot amb
càmera i redacció
posterior d'informe i DVD on s'observin les pendents, trams inspeccionats, alçada de pous, gràfica
pendents resultant, informe gràfic de fotografies. L'inspecció anirà conjuntament amb el plànol ´´as
built´´ del col·lector rehabilitat i contindrà cotes UTM de tapa i fons de pou, material-secció
col·lectors i aportacions, escomeses finals i numeració de pous.

P- 157

(DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €165,00uKZ5M200 Instal.lació de vèrtex geodèsic. Totoalment instal.lat en paviment.P- 158
(CENT SEIXANTA-CINC EUROS)

 €2.750,00paPA000006 Partida alçada control de qualitatP- 159
(DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €7.000,00uPA000008 Partida alçada Seguretat i Salut
Inclou tanques per limitació ambit obra, vestuaris, sanitaris, senyalització d'obra i tots els mitjans
de seguretat col·lectiva i individual necessaries per l'execució dels treballs

P- 160

(SET MIL EUROS)

 €2,31mlUBA1U002 Fresat de franges de pintura de 50cm.P- 161
(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €1,21mlUBA1U003 Fresat de línees de pintura de 10/20cm.P- 162
(UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €6,16m2UBA1U004 Fresat de superfñicie de pinturaP- 163
(SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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utF210U103 Desmuntatge i transport d'elements de mobiliari urbà, reixes, tapes i
senyalització a magatzem municipal i/o abocador

P- 1  €5,12

Altres conceptes 5,12 €

utF210U113 Desmuntatge i apilament a l'obra d'elements de senyalització i posterior
recol·locació, inclosa base de formigó.

P- 2  €14,69

Altres conceptes 14,69 €

utF210U114 Desmuntatge, apilament i posterior recol·locació de l'equip de desfibrilador
existent, inclosa base de formigó i connexions necessaries.

P- 3  €56,72

Altres conceptes 56,72 €

utF218U101 Tala d'arbrat existent i eliminació de soca i transport a abocadorP- 4  €223,05

Altres conceptes 223,05 €

mF2192C05 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb
compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.

P- 5  €4,38

Altres conceptes 4,38 €

m2F2194AL5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 6  €2,63

Altres conceptes 2,63 €

m2F2194JF5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió 

P- 7  €3,48

Altres conceptes 3,48 €

m2F2194XC2 Fresat de paviment asfàltic amb càrrega sobre camió per capa de 1 cmP- 8  €0,77

Altres conceptes 0,77 €

m2F2194XL5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

P- 9  €1,72

Altres conceptes 1,72 €

uF219U201 Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de
serveis.

P- 10  €54,28

Altres conceptes 54,28 €

mF21D4102 Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de
formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 

P- 11  €5,28

Altres conceptes 5,28 €

mF21DGG02 Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 12  €6,26

Altres conceptes 6,26 €

uF21DQG02 Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 13  €3,42

Altres conceptes 3,42 €

mF21F2122 Demolició de canonada d'aigua de formigó vibropremsat amb solera de 10
cm de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió. Incòs deposició controlada a dipòsit autoritzat de
residus de fibrociment perillosos, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002.

P- 14  €4,18
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B2RA7FDO Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002.

 €0,08400

Altres conceptes 4,10 €

uF21HX641 Desmuntatge de columna amb llumenera exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 8 m d'alçària, com a màxim, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou
l'enderroc de la fonamentació existent.

P- 15  €112,13

Altres conceptes 112,13 €

uF21HX642 Desmuntatge de columna amb llumenera exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 8 m d'alçària, com a màxim, càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Inclòs transport a abocador. Inclou l'enderroc de la
fonamentació existent.

P- 16  €68,15

Altres conceptes 68,15 €

m3F221C620 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit,
amb mitjans mecànics

P- 17  €3,96

Altres conceptes 3,96 €

m3F2224123 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
fluix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat

P- 18  €7,17

Altres conceptes 7,17 €

m3F222X001 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny
no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material
excavat.

P- 19  €5,64

Altres conceptes 5,64 €

m3F222X220 Excavació de pou aïllat de fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat,
inclòs roca amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.

P- 20  €11,57

Altres conceptes 11,57 €

m2F227F00F Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària,
amb compactació del 95% PM

P- 21  €0,98

Altres conceptes 0,98 €

m3F2285M00 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra o sauló, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P- 22  €25,51

B0322000 Sauló garbellat  €13,57888

Altres conceptes 11,93 €

m3F228AB0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

P- 23  €9,29

Altres conceptes 9,29 €

m3F228XSR0 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
sorres de material reciclat de formigons o terres d'aportació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.

P- 24  €16,85

B031R400 Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm  €12,37500

Altres conceptes 4,48 €

m3F228XSR5 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
sorres sel·leccionades procedents del material d'excavació de l'obra, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95% PM.

P- 25  €3,24

B031R400 Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm
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Altres conceptes 3,24 €

m3F2412020 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra,
amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics

P- 26  €2,39

Altres conceptes 2,39 €

m3F2A1X000 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material granular
d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del
PM

P- 27  €8,12

B03D1000 Terra seleccionada  €3,49000

Altres conceptes 4,63 €

m3F2R64269 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12
t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclòs canon abocador

P- 28  €6,81

Altres conceptes 6,81 €

m3F31521N1 Formigó per a reposició de rases, HM-20/B/40/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

P- 29  €56,57

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

 €47,23400

Altres conceptes 9,34 €

m2F7B451B0I5UL Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a
130 g/m2 ref. 70059222 de la serie ROOFTEX de TEXSA , col·locat sense
adherir

P- 30  €1,77

B7B151B0I5UL Geotextil no-teixit punxonat de fibra curta de poliester per a construcció i
obra civil, de 120 kg/m2 de densitat, en rotlle de 250 m2, ref. 70059222 de la
serie ROOFTEX de TEXSA

 €0,73700

Altres conceptes 1,03 €

m3F921201J Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM

P- 31  €16,69

B0111000 Aigua  €0,04750

B0372000 Tot-u artificial  €13,62750

Altres conceptes 3,02 €

m3F921R01J Subbase de tot ú de material ceràmic reciclat, amb estesa i compactat del
material al 98% del PM

P- 32  €20,52

B0111000 Aigua  €0,04750

B037R000 Tot ú de material ceràmic reciclat  €12,70750

Altres conceptes 7,77 €

m3F923U001 Subbase de grava de pedra granítica de grandària màxima de 50 a 70 mm i
afegit per a colmatar de granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm, amb
estesa i piconatge del material

P- 33  €35,50

B0332300 Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm  €25,32915

B0332600 Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mm  €2,68906

Altres conceptes 7,48 €

m3F932101J Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 34  €24,72

B0111000 Aigua  €0,04750

B0321000 Sauló sense garbellar  €16,12300

Altres conceptes 8,55 €

m3F9365N51 Base de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

P- 35  €66,01
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B064500B Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €45,08700

Altres conceptes 20,92 €

mF961E59A Reposició de vorada de pedra recuperada de l'arrancament col·locada sobre
base de formigó  de25 a 30 cm d'alçària i rejuntada

P- 36  €23,31

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

 €4,90175

Altres conceptes 18,41 €

mF965A2D1 Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per
a vianants A2 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 37  €14,47

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

 €3,64489

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,07077

B965A2D0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A2 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H
i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

 €4,67250

Altres conceptes 6,08 €

mF965A2D9 Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per
a vianants A2 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 38  €13,86

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

 €3,64489

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,07077

B965A2D0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A2 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H
i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

 €4,67250

Altres conceptes 5,47 €

mF965A6DD Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H
i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 39  €24,73

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

 €5,71871

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,10784

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

 €7,66500

Altres conceptes 11,24 €

mF965A6DE Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada de 23x24 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 40  €26,34

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

 €5,71871

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,10784

B965A6D1 Vorada recta formigó Barcelona  €9,13500

Altres conceptes 11,38 €
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mF965A6DF Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada de 20x20 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 41  €27,09

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

 €5,71871

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,10784

B965A6D2 Vorada recta de formigó TJ20P  €9,81750

Altres conceptes 11,45 €

mF97433EA Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc,
de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
blanc

P- 42  €12,40

B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs  €0,20597

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

 €0,69609

B97423E1 Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles  €4,56621

Altres conceptes 6,93 €

mF97546EA Rigola de 20 cm de ancho de piezas de hormigón, de 40x20 cm y 8 cm de
espesor medio, colocadas con mortero

P- 43  €24,37

B0111000 Aigua  €0,00095

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

 €0,08367

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

 €0,23203

B97526E1 Pieza de hormigón de 40x20 cm y 8 cm de espesor medio, para rigolas  €1,85000

Altres conceptes 22,20 €

mF9787AD1 Rigola de formigó HM-30/S/10/I+E, de consistència seca i grandària màxima
del granulat 10 mm, de 30 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat
remolinat

P- 44  €8,33

B064C26D Formigó HM-30/S/10/I+E de consistència seca, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+E

 €6,47856

Altres conceptes 1,85 €

mF97Z1520 Encofrat a una cara per a rigoles, amb plafons metàl·lics, d'una alçària fins a
50 cm

P- 45  €6,52

B0A31000 Clau acer  €0,04891

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,48181

B0D81480 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos  €0,55550

B0DZA000 Desencofrant  €0,04300

Altres conceptes 4,39 €

uF97Z1521 Encofrat corb per forat d'escossell diàmetre 1,60 mP- 46  €40,21

B0A31000 Clau acer  €0,04891

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,90000

B0DZA000 Desencofrant  €0,04300

Altres conceptes 38,22 €

mF985A60D Gual de peces de formigó, doble capa, 17x28 cm, col·locat sobre base de
formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25
a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

P- 47  €109,49

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

 €6,97557

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

 €0,07734
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B985A600 Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x28 cm  €73,50000

Altres conceptes 28,94 €

m2F9E1321G Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Inclòs aixecament de tapes.

P- 48  €24,04

B0111000 Aigua  €0,00095

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,64252

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

 €0,25938

B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt  €5,84460

Altres conceptes 17,29 €

m2F9E1321H Reposició de rases amb paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Inclòs aixecament de
tapes i base de formigó HM-20-B-40-I de 15 cm de gruix.

P- 49  €35,78

B0111000 Aigua  €0,00095

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,64252

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

 €0,25938

B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt  €5,84460

Altres conceptes 29,03 €

m2F9E1D21H Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, estriat o de botons
(segons normativa), classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta.Inclòs aixecament de tapes.

P- 50  €24,80

B0111000 Aigua  €0,00095

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,64252

B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs  €0,42566

B0818120 Colorant en pols per a formigó  €0,71400

B9E1X300 Panot de color de 20x20x4 cm, estriat o de botons classe 1a, preu alt  €5,67120

Altres conceptes 17,35 €

m2F9F5C240 Paviment de peces de formigo de forma rectangular 60x40 i 7 cm de gruix,
amb gravat direccional (botons o estries) sobre llit de sorra de 3 cm de gruix,
amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

P- 51  €45,12

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €1,08756

B9FA6471 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma
rectangular, acabat amb textura pètria, preu alt

 €27,03750

Altres conceptes 16,99 €

m3F9G14645 Paviment de formigó reglejat, vibrat i estriat HM-30/P/20/2A de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat, 10 mm, escampat des de camió,

P- 52  €76,98

B065C36C Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+E

 €65,60400

Altres conceptes 11,38 €

m3F9G26742 Paviment de formigó HM-30/P/20/IIa+E de consistencia plàstica, mida
màxima de l'àrid de 20 mm, abocat des del camió, estes i vibrat mecànic,
fratassat mecànic afeguint 2 kg/m2 de ciment portland

P- 53  €105,05

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

 €0,87854

B065E76C Hormigón HA-30/P/20/IIa+E de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 300 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición
IIa+E

 €84,60900

Altres conceptes 19,56 €



POCTEFA. PROJECTE BICITRANSCAT
ZONA EST DE FIGUERES
ACTUACIÓ 1 - SETEMBRE 2019
PROJECTE D´ADEQUACIÓ DE LA VIA LÀCTEA I ACCÉS AL CAMÍ DE LES CABOQUES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 7Data: 30/09/19

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

m2F9G8CDAS Paviment de 15 cm. de gruix de formigó HM-20-B-18 amb àrid calis de Llers
, amb ½ sac de color taronja Formirapid de referencia 960, i una bossa de
600gr  de fibres antifissures. Acabat rentat amb aigua 

P- 54  €26,69

B08AD00F Producte per a tractament desactivant de superfícies de formigó  €1,67500

B9G8C0AS formigó HM-20-B-18 amb arid calis de Llers, amb ½ sac de color taronja
Formirapid de referencia 960, i una bossa de 600gr  de fibres antifisures 

 €14,23485

Altres conceptes 10,78 €

tF9H111C1 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50
D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Inclòs aixecament de tapes.

P- 55  €56,19

B9H111C1 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític

 €47,53000

Altres conceptes 8,66 €

tF9H1BJ31 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base B
35/50 G de baja temperatura , con betún asfáltico de penetración, de
granulometría gruesa para capa base y árido granítico, extendida y
compactada

P- 56  €54,27

B9H1BJ31 Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base B 35/50 G de baja
temperatura , con betún asfáltico de penetración, de granulometría gruesa
para capa base y árido granítico

 €45,36000

Altres conceptes 8,91 €

m2F9J12E40 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI),
amb dotació 1 kg/m2

P- 57  €0,54

B0552460 Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg
d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

 €0,37000

Altres conceptes 0,17 €

m2F9J13J30 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH,
amb dotació 0.8 kg/m2

P- 58  €0,67

B0552100 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

 €0,49000

Altres conceptes 0,18 €

mF9Z1U010 Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamantP- 59  €1,44

Altres conceptes 1,44 €

uFB121AAE Subministrament i col·locació de barana/passama metàl·lica de rodons de
diàmetre 20 mm, segons detall adjunt. Acabat pintat. Inclos plaques de
senyalització de 40x10 cm soldades a barana

P- 60  €66,25

B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,34730

BB121AA0 Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada
100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària

 €54,00000

Altres conceptes 11,90 €

mFBA1E011 Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal ( contínua, discontínua,
qualsevol color) no reflectora de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica, amb
màquina autopropulsada. Inclòs el premarcat

P- 61  €0,65

BBA13100 Pintura per a marques vials, acrílica, blanca  €0,31268

Altres conceptes 0,34 €

mFBA1G011 Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (contínua, discontínua,
qualsevol color) no reflectora de 20 cm d'amplària, amb pintura acrílica, amb
màquina autopropulsada. Inclòs premarcat

P- 62  €1,22

BBA13100 Pintura per a marques vials, acrílica, blanca  €0,62579

Altres conceptes 0,59 €
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mFBA27012 Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua no reflectora de 50 cm
d'amplària, amb pintura dos components amb microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament manual. Inlou premarcatge i ratllat posterior
amb llana.

P- 63  €1,63

BBA14100 Pintura alcídica de color blanc, per a marques vials  €0,78030

Altres conceptes 0,85 €

m2FBA31012 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora (STOP, Cediu el pas,
illetes, fletxes, etc) amb pintura dos components i microesferes de vidre amb
màquina d'accionament manual. Inclòs el premarcatge

P- 64  €5,12

BBA14100 Pintura alcídica de color blanc, per a marques vials  €1,56060

Altres conceptes 3,56 €

m2FBA31013 Pintat de senyal S1 (zona 30 i bicicletes segons projecte). Pintura de dos
components i microesferes de vidre. Inclòs el premarcatge

P- 65  €37,47

BBA14100 Pintura alcídica de color blanc, per a marques vials  €1,56060

Altres conceptes 35,91 €

uFBA31014 Pintat de senyal tipus STOP, cediu el pas, illetes, fletxes, ... amb pintura de
dos components i microesferes de vidre. Inclòs el premarcatge

P- 66  €30,92

BBA14100 Pintura alcídica de color blanc, per a marques vials  €1,56060

Altres conceptes 29,36 €

uFBB12252 Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

P- 67  €66,91

BBM1260B Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1

 €49,38000

Altres conceptes 17,53 €

uFBB1B111 Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

P- 68  €56,41

BBM1110B Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1

 €44,38000

Altres conceptes 12,03 €

uFBB1B351 Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

P- 69  €70,89

BBM1360B Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1

 €53,00000

Altres conceptes 17,89 €

uFBB2B201 Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

P- 70  €67,70

BBM1AHAB Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1

 €56,04000

Altres conceptes 11,66 €

uFBB2B501 Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

P- 71  €109,18

BBM1AHDB Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1

 €92,47000

Altres conceptes 16,71 €

uFBB3B620 Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal

P- 72  €55,29
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BBM1EH5B Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1

 €44,76000

Altres conceptes 10,53 €

mFBBZ1120 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra
formigonat

P- 73  €18,54

BBMZ1B20 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical  €12,15000

Altres conceptes 6,39 €

uFBC1VC12 Subministrament i col·locació de separador tipus Gota VBA21P, fixaat al
paviment amb passador

P- 74  €47,35

BBC6VC12 Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible, amb
làmina retrorreflectant classe RA2, amb ancoratge per a fixar al paviment

 €39,00000

Altres conceptes 8,35 €

mFD5HB1G9 Canal de fundició, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %,
amb perfil lateral, amb reixa de fosa antisobreeiximent classe C250, segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

P- 75  €158,06

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €8,80275

BD5HB1G8 Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 300 mm i 240 a
300 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal

 €115,25850

Altres conceptes 34,00 €

uFD5J6F02 Caixa per a embornal de 70x70x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Serà
sifònic quan realitzi connexió a xarxa unitaria. Veure detall Fisersa

P- 76  €78,12

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €24,22090

B0DF6F0A Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a
150 usos

 €1,11777

B0DZA000 Desencofrant  €1,20400

Altres conceptes 51,58 €

uFD5J6F03 Caixa per a embornal doble de 150x50x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I.
Serà sifònic quan realitzi connexió a xarxa unitaria. Veure detall Fisersa

P- 77  €85,77

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €24,22090

B0DF6F0A Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a
150 usos

 €1,11777

B0DZA000 Desencofrant  €1,20400

Altres conceptes 59,23 €

uFD5J6F0E Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Serà
sifònic quan realitzi connexió a xarxa unitaria. Veure detall Fisersa

P- 78  €65,20

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €24,22090

B0DF6F0A Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a
150 usos

 €1,11777

B0DZA000 Desencofrant  €1,20400

Altres conceptes 38,66 €
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uFD5JCON0 Connexió dels nous col.lector als col.lectors existents , inclou les tasques
d'obertura connexió, formigonat de l'entroncament o connexio, tapat de la
cata i retirat de material d'obra.

P- 79  €235,79

Sense descomposició 235,79 €

uFD5JCON1 Connexió de la sortida d'aigües pluvials de claveguerons de les finques de
diferents diàmetres a nova xarxa de clavegueram, mitjançant canonades de
PVC corrugat tipus sanecor o similar, de diàmetres DN 200, protegides amb
formigó, incloent peces especials i derivacions. 

P- 80  €135,37

Sense descomposició 135,37 €

uFD5JCON2 Connexió de la sortida d'aigües residuals de claveguerons de les finques de
diferents diàmetres a nova xarxa de clavegueram, mitjançant canonades de
PVC corrugat tipus sanecor o similar, de diàmetres DN 200, protegides amb
formigó, incloent peces especials i derivacions. 

P- 81  €84,04

Sense descomposició 84,04 €

uFD5Z5CC3 Desmuntatge, trasllat i recol·locació de portal corredís del parc de bombers.
Inclou 
- Desplaçament línia electrica
- Subminsitrament i col·locació de guies i element no recuperables
- Posta en funcionament

P- 82  €980,92

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €1,34800

Altres conceptes 979,57 €

uFD5Z5CC4 Tragadera de fundició ductil tipus INPU encastada a vorera classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter 

P- 83  €122,45

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €1,34800

BD5Z5CC0 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
565x295x40 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de
superfície d'absorció

 €65,55000

Altres conceptes 55,55 €

uFD5Z5CC8 Treballs del ram de paleta de les feines associades al desplaçament del
portal corredís del parc de bombers.
Inclou,
- Enderroc tram de mur existent en la nova ubicació del portal, i remats
laterals per deixar l'espai preparat pel muntatge del portal.
- Construcció de mur de bloc de formigó de similars característiques a
l'existent, inclosa fonametnació en l'actual ubicació del portal

P- 84  €1.987,67

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €1,34800

Altres conceptes 1.986,32 €

uFD5Z5CCB Vorada bústia tapa de fundició ductil fundició Benito TR8080 de 80 x 80 amb
tapa circular de diàmetre 630 mm tipus Norte, col·locat amb morter (veure
annexes)

P- 85  €334,72

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €1,34800

BD5Z5CC1 Vorada bústia tapa fundició TR8080  €165,00000

Altres conceptes 168,37 €

uFD5ZXJC4 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
800x300x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de
superfície d'absorció, col.locat amb morter

P- 86  €64,46

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €1,34800

BD5ZXJCO Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
800x300x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124.

 €39,97000
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Altres conceptes 23,14 €

mFD7JJ185 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa inclós connexió a arquetes o caixes d'embornals i a col.lector o pou nou
o existent

P- 87  €23,98

BD7JJ180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315
mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

 €7,97640

Altres conceptes 16,00 €

mFD7JL185 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa. Inclòs connexi a arquetes, caixes d'embornals i col.lectors/pous nous i
existents.

P- 88  €25,76

BD7JL180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

 €15,37140

Altres conceptes 10,39 €

mFD7JN185 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 500 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa inclós connexió a arquetes o caixes d'embornals i a col.lector o pou nou
o existent

P- 89  €36,44

BD7JN180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500
mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

 €19,08420

Altres conceptes 17,36 €

mFD7JQ18A Execució de sobrexidor amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa
i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, entre dos pous
(nous o existents)

P- 90  €68,78

BD7JQ180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

 €29,73300

Altres conceptes 39,05 €

mFD7JX200 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 200 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa. Inclòs connexi a arquetes, caixes d'embornals i col.lectors/pous nous
i existents.

P- 91  €23,43

BD7FX200 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200
mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

 €9,38400

Altres conceptes 14,05 €

mFD95X001 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric. Inclou tant la solera de 15cm de gruix compactada
de sorra com la protecció de 10cm de sorra arronyonant la canonada en tot el
seu perímetre.

P- 92  €21,86

B0341000 Rebuig de pedrera  €13,26712

Altres conceptes 8,59 €
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mFDD1A099 Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 93  €79,82

BDD1A090 Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada  €53,69700

Altres conceptes 26,12 €

mFDD1X005 Con (CP100x60x60 cm ) de 60cm d'alçada de formigó en massa per a paret
de pou circular de 100 cm de
diàmetre col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 94  €81,97

BDD1X005 Con (CP100x60x60 cm ) de 60cm d'alçada de formigó en massa  €52,47000

Altres conceptes 29,50 €

uFDDZX001 Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre, de fundició de grafit
esferoidal, articulada , autocentrada en el seu marc per a 5 guies i bloqueig
de seguretat antiretorn da 90º, model GEO PKSR D400 DECOR AENOR
(pvp 230,74 €). 100 mm d'alçada i 650mm. de diametre amb eix d'acer inox
antirobatori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o octogonal. Inclosa
formació de corona de formigó negre de 8 cm de gruix

P- 95  €275,82

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €1,20309

BDDZU201 tapa per a pou de registre, de fundició de grafit esferoidal, 1,000 x
115,54000 = 115,54000
segons ISO 1083 i EN1563, conforme a la classe D-400 de la norma EN
124:1994, articulada , autocentrada en el seu marc per a 5guies i bloqueig
de seguretat antiretorn da 90º,
model GEO de NORINCO o equivalent de 100mm. alçada 650mm. de
diametre amb eix d'acer inox
antirobatori

 €94,79000

Altres conceptes 179,83 €

uFDDZX002 Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre, de fundició de grafit
esferoidal, articulada , autocentrada en el seu marc per a 5 guies i bloqueig
de seguretat antiretorn da 90º, model TWINO SP DECOR AENOR D400
(pvp 354,21 €). 100 mm d'alçada i 800mm. X 800 MM. amb eix d'acer inox
antirobatori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o octogonal. 

P- 96  €405,73

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €1,20309

BDDZU201 tapa per a pou de registre, de fundició de grafit esferoidal, 1,000 x
115,54000 = 115,54000
segons ISO 1083 i EN1563, conforme a la classe D-400 de la norma EN
124:1994, articulada , autocentrada en el seu marc per a 5guies i bloqueig
de seguretat antiretorn da 90º,
model GEO de NORINCO o equivalent de 100mm. alçada 650mm. de
diametre amb eix d'acer inox
antirobatori

 €94,79000

Altres conceptes 309,74 €

mFDG51337 Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

P- 97  €10,24

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €6,69009

BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de
gruix

 €0,15300

BDGZP900 Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de
serveis de 90 mm de diàmetre nominal

 €0,23230

BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €1,68000
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Altres conceptes 1,48 €

mFDG5145U Canalització amb 2 tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, inclou dau recobriment de formigó

P- 98  €3,55

BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

 €2,52000

Altres conceptes 1,03 €

mFDG52337 Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb
formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

P- 99  €12,44

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €6,33798

BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de
gruix

 €0,30600

BDGZP900 Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de
serveis de 90 mm de diàmetre nominal

 €0,46460

BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €3,36000

Altres conceptes 1,97 €

mFDG54447 Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb
formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

P- 100  €16,78

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €7,27694

BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de
gruix

 €0,61200

BDGZPA00 Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de
serveis de 110 mm de diàmetre nominal

 €0,92920

BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

 €5,04000

Altres conceptes 2,92 €

utFDG5U002 arqueta amb tapa de comunicacions de 80x80 cm. P- 101  €357,50

Sense descomposició 357,50 €

uFDK254F3 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra

P- 102  €48,75

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm  €0,20850

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €7,04220

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

 €0,90630

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €1,60020

Altres conceptes 38,99 €

uFDK282G7 Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en
volum 1:2:10, sobre base de 10 cm de graves per drenatge, reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

P- 103  €93,06
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B0111000 Aigua  €0,00190

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

 €0,35141

B0F1K2A1 Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

 €11,60040

Altres conceptes 81,11 €

uFDK282G9 Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en
volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

P- 104  €93,06

B0111000 Aigua  €0,00190

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

 €0,35141

B0F1K2A1 Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

 €11,60040

Altres conceptes 81,11 €

utFDK2U102 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons tipus DM sense marc per
a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, inclosa tapa i marc tipus D
de telefonica 

P- 105  €604,57

B0330020 Grava de pedrera, per a drens  €6,28680

BD1CU002 Arqueta tipus DM de telefonica  €247,42000

Altres conceptes 350,86 €

utFDK2U103 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons tipus M sense marc per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, inclosa tapa i marc tipus M
de telefonica 

P- 106  €154,71

B0330020 Grava de pedrera, per a drens  €6,28680

BD1CU003 Arqueta tipus M telefonica  €39,03000

Altres conceptes 109,39 €

utFDK2U104 Subministre i col·locació de plantilla per armari de distribució de telefonica,
sobre base de formigó.

P- 107  €65,04

Altres conceptes 65,04 €

uFDK2X2B7 Arqueta sifónica de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació, sellada amb rasilla ceràmica. 

P- 108  €62,23

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

 €2,43470

B9C11412 Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu superior, per a ús interior intens  €2,07040

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

 €12,41000

Altres conceptes 45,31 €

uFDKZA450 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter.

P- 109  €58,56

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

 €0,07734

BDKZA450 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

 €41,15000

Altres conceptes 17,33 €

uFDKZHJB4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

P- 110  €102,88
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B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,19520

BDKZHJB0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

 €77,78000

Altres conceptes 24,90 €

mFFB14655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

P- 111  €5,60

BFB14600 Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €0,28560

BFWB1405 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €0,82800

BFYB1405 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,02000

Altres conceptes 4,47 €

mFFB17455 Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

P- 112  €9,89

BFB17400 Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €0,54060

BFWB1705 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €1,92300

BFYB1705 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,05000

Altres conceptes 7,38 €

mFFB1745A Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

P- 113  €8,41

BFB17400 Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €0,54060

BFWB1705 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €1,92300

BFYB1705 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,05000

Altres conceptes 5,90 €

mFG22TL1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

P- 114  €2,28

BG22RG10 Tub corbable corrugat de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

 €1,10160

Altres conceptes 1,18 €

mFG23RA15 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i
muntat superficialment

P- 115  €5,83

BG23RA10 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

 €3,29460

BGW23000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer  €0,20000

Altres conceptes 2,34 €

mFG312174 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 116  €4,13
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BG312170 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €1,98900

Altres conceptes 2,14 €

mFG312234 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 2.5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 117  €1,48

BG312230 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 2.5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €0,81600

Altres conceptes 0,66 €

mFG312554 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 118  €4,41

BG312550 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €2,60100

Altres conceptes 1,81 €

mFG380902 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialmentP- 119  €4,81

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2  €0,61200

BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus  €0,25000

Altres conceptes 3,95 €

uFGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de
gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 120  €23,15

BGD12220 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm

 €9,46000

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €3,36000

Altres conceptes 10,33 €

uFHM11L22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, sense pintat,
marca JOVIR o similar, tipo MIXTAS, de 5 m d'alçària,/60/3 mm, amb preu de
venda de 218,90 euros/ut. Col·locada sobre fonament de formigó. Inclosa
fonamentació i perns

P- 121  €508,57

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

 €18,39354

BHM11L22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

 €301,72000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €30,04000

Altres conceptes 158,42 €

uFHM11L2B Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, sense pintat,
marca JOVIR o similar, tipo MIXTAS, de 8 m d'alçària,/60/3 mm, amb preu de
venda de 376,60 euros/ut. Col·locada sobre fonament de formigó. Inclosa
fonamentació, perns i forats mecanitzats per subjecció de lluminaria segons
detall

P- 122  €682,18

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

 €18,39354

BHM11L22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

 €301,72000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €30,04000

Altres conceptes 332,03 €
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PAJFHMNU101 Legalització de l'ampliació de potencia del quadre i la seva modificació,
inclosos permisos i taxes.

P- 123  €900,00

Sense descomposició 900,00 €

PAJFHMNU107 Modificació del quadre existent per la telgestió segons esquema inclos en
projecte. Inclos muntatge, 

P- 124  €5.000,00

Sense descomposició 5.000,00 €

uFHN1X001 Subministre i col.locació de lluminària de LED, model SALVI L CIRCUS T/H
60 16TS 30K F4T1 PMMA A D S045 GRIS PLATA G2 P: 49 w, de preu de
venda 460,180. Color llum 2700º K

P- 125  €650,49

A100 Dinvar  €50,00000

BHN1X001 lluminària de LED, model BERNA SIDE 32 LED 66W 3000K  €529,00000

Altres conceptes 71,49 €

uFHN1X002 Subministre i col.locació de lluminària de LED, model SALVI LIRA 16 TS 30K
F4T1 PMMA A D S045 GRIS PLATA G2 P: 49 w, de preu de venda 460,180.
Color llum 2700º K

P- 126  €650,49

A100 Dinvar  €50,00000

BHN1X001 lluminària de LED, model BERNA SIDE 32 LED 66W 3000K  €529,00000

Altres conceptes 71,49 €

utFHQ6U116 Armari de xapa metàl·lica (1,20 x 0,80 x 0,50), per armari de distribució de
telefonia, inclosa peana de formigó, 

P- 127  €612,00

Sense descomposició 612,00 €

uFJS43631 Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un
radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense
regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable connectat a la
xarxa amb unió articulada

P- 128  €31,68

BJS43630 Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un
radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense
regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable

 €13,50000

BJSW1110 Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 1/2´´  €4,50000

Altres conceptes 13,68 €

uFJS5X615 Subministre i muntatge de goter per arbrat consistent en collari de llautó de
connexió a tub d'alimentació, funda de diàmetre 50 mm microperforada i tub
goter de diàmetre 16 mm autocompensat de 2,3 l/h, cada 33 cm (Veure fitxa
de detall).

P- 129  €5,54

BFYB2305 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,02400

BJS51610 Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec  €0,60000

Altres conceptes 4,92 €

uFJSA3021 Programador de reg tipus T BOS II amb alimentació a 9 V, sistema de
programació per teclat via radio, preu mitjà, amb tantes estacions com
electrovàlvules hagi de donar servei, muntat superficialment, connectat als
aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

P- 130  €223,38

BJSA3021 Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per
teclat via radio, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions

 €186,35000

Altres conceptes 37,03 €

mlFJSAU00U Tub de 16 mm de polietile amb goter autocompensant de 2,3 litres/hora cada
30 cm, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa

P- 131  €5,74
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BFYBU001 tub tech line inclos peçes especials, racor  €1,32000

Altres conceptes 4,42 €

uFJSB1111 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ o d' 1 i 1 /4´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, a piles. Cada electrovolavula anira
acompanyada de clau de pas, filtre d'anelles del seu diàmetre i valvula de
retenció.

P- 132  €39,04

BJSB1110 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar

 €16,98000

BJSWE100 Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´  €2,99000

Altres conceptes 19,07 €

uFK246316 Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions
roscades de 2´´ de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i
muntat entre tubs

P- 133  €435,13

BK246310 Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions per a
roscar de diàmetre 2´´, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa

 €363,17000

Altres conceptes 71,96 €

utFN12U118 Instal.lació xarxa aigua segons pressupost FISERSA exp 03062 de data
27/08/2019 (veure annexes)

P- 134  €7.588,01

Sense descomposició 7.588,01 €

uFQ115F56 Subministra i col·locació de banc tipus MODO C-106P- 135  €359,18

C-106 banc tipo modo C-106  €290,00000

Altres conceptes 69,18 €

utFQ11U105 Taula de fusta amb banc per a zona picnic GAVARRER VM311P- 136  €1.940,00

Sense descomposició 1.940,00 €

utFQ11U114 Subministra i col.locació de cadira de 65 cm. tipus Modo de Fabregas de
fusta tropical MODEL C-106 SILLA

P- 137  €293,06

B0604220 FORMIGO H-150, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

 €1,91650

BR11U101 cadira tipus C-106 SILLA amb fusta certificada  €250,00000

Altres conceptes 41,14 €

uFQ21BC60 Paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada i suports laterals de tub d'acer rectangular, col·locada amb
fixacions mecàniques, model BARCELONA (pvp 150,00 euros)

P- 138  €375,54

BQ21BC60 Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada i suports laterals de tub d'acer

 €212,00000

Altres conceptes 163,54 €

uFQ21FC65 Subministrament i col·locació de paperera tipus PA374N de la marca MAGO
URBAN

P- 139  €194,86

BQ21FC60 Paperera tipus PA374N de la marca MAGO URBAN  €148,32000

Altres conceptes 46,54 €

uFQ31V31C Font per a exteriors model atlas UM511-1 amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs, ancorada amb dau de formigó

P- 140  €629,87

BQ31V31C Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules
metàl·liques, de forma cilíndrica, de 30 cm de diàmetre i 110 cm d'alçària de
mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs amb forma
de cercle complet

 €485,00000

BQ3Z1300 Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la
xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior

 €19,35000

Altres conceptes 125,52 €
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uFQ42F025 Protector metàl·lic tipus MEFA de 50x1000 mm amb tres peus ancorat en
dau de formigó

P- 141  €294,85

BQ42F020 protector tipus MEFA  €218,00000

Altres conceptes 76,85 €

uFQ42X010 Subministre i col.locació de pilona tipus TUBO de Fabregas de color negre.P- 142  €61,63

BQ441551 Pilona tipus TUBO de Fabregas de color negre.  €39,00000

Altres conceptes 22,63 €

uFQ42X015 Subministre i col.locació de pilona flexible model BALIZA h=900mm de color
negre de Sabacaucho

P- 143  €133,84

BQ42F015 Pilona de material pàstic flexible, de color negre de forma cilíndrica per a
muntar superficialment

 €104,65000

Altres conceptes 29,19 €

uFQ43C010 Subministrament i col·locació de pilona de fusta amb protecció fungicida,
insecticida i hidrófuga, de secció rodona, de 1300 mm d'alçària i de diàmetre
120 mm, col·locada sobre dau de formigó

P- 144  €40,65

BQ43C010 Pilona de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hidrófuga, de
secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 150x150mm, per a encastar

 €18,99000

Altres conceptes 21,66 €

uFQZAU050 Aparcament de bicicletes i format per tub acer galvanitzat ancorat al
paviment amb dau de formigo

P- 145  €64,90

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

 €2,81520

BQZAU050 aparcament de bicicletes format per sis moduls de mides 100*75 cada model
amb pletina ancorat al paviment

 €49,00000

Altres conceptes 13,08 €

m3FR3P2111 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora mitjana

P- 146  €57,37

BR3P2110 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

 €50,13800

Altres conceptes 7,23 €

m2FR3SE412 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel,
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme
de gruix fins a 10 cm

P- 147  €2,84

BR3PE410 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel  €1,62950

Altres conceptes 1,21 €

uFR42125L Subministrament i plantació de Celtis australis (lledoner) de perímetre de 18
a 20 cm, en contenidor de 100 l. Inclós excavació de clot de plantació de
100x100x100 cm amb mitjans mecànics, retirada a l'abocador de la terra
sobrant, reblert del clot amb terra vegetal de categoria alta d'aportació, primer
reg i subministrament i col.locació de 2 tutors de 3,00 m d'alçada per arbre,
lligats amb gomes de cautxú, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució, fins la fi del període de garantia.

P- 148  €209,63

BR42125L Celtis australis de perimetre 18 - 20 cm en contenidor de 100 l  €120,00000

FR612353 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió

 €70,56939

Altres conceptes 19,06 €
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uFR44EA51 Subministrament i plantació de Populus nigra (pollancre) de perímetre de 18
a 20 cm, en contenidor de 100 l. Inclós excavació de clot de plantació de
100x100x100 cm amb mitjans mecànics, retirada a l'abocador de la terra
sobrant, reblert del clot amb terra vegetal de categoria alta d'aportació, primer
reg i subministrament i col.locació de 2 tutors de 3,00 m d'alçada per arbre,
lligats amb gomes de cautxú, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució, fins la fi del període de garantia.

P- 149  €176,63

BR44EA51 Populus nigra de perimetre 18 -20 cnm en contenidor de 100 l  €90,00000

FR612353 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió

 €70,56939

Altres conceptes 16,06 €

uFR45582D Subministrament i plantació de Salix babylonica (salze) de perímetre de 18 a
20 cm, en contenidor de 100 l. Inclós excavació de clot de plantació de
100x100x100 cm amb mitjans mecànics, retirada a l'abocador de la terra
sobrant, reblert del clot amb terra vegetal de categoria alta d'aportació, primer
reg i subministrament i col.locació de 2 tutors de 3,00 m d'alçada per arbre,
lligats amb gomes de cautxú, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució, fins la fi del període de garantia.

P- 150  €160,13

BR45582D Salix babylonica de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

 €75,00000

FR612353 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió

 €70,56939

Altres conceptes 14,56 €

uFR4D2MA4 Subministrament d'Escallonia rubra var. macrantha d'alçària de 60 a 80 cm,
en contenidor de 10 l

P- 151  €10,77

BR4D2MA4 Escallonia rubra var. macrantha d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 10
l

 €9,79000

Altres conceptes 0,98 €

uFR66255B Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l,
excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada
amb un 10% de compost i primer reg

P- 152  €14,41

B0111000 Aigua  €0,01900

BR341150 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en
sacs de 0.8 m3

 €0,55880

Altres conceptes 13,83 €

m2FR7212J0 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35
g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2

P- 153  €1,24

B0111000 Aigua  €0,00190

BR34J000 Bioactivador microbià  €0,07455

BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica  €0,27720

BR3A7000 Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent  €0,12420

BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta  €0,13800

BR4U1J00 Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives
i/o de flor, segons NTJ 07N

 €0,34405
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Altres conceptes 0,28 €

utGBA1U106 Pintat de plaça de minusvàlid. Inclòs premarcat. Inclosa graella posteriorP- 154  €110,00

Sense descomposició 110,00 €

utGBA1U111 Subministre i col.llocació de suport cilindric acanalat d'alumini esmaltat en
color oxiron gris d.76 mm i 3250mm. de llargada

P- 155  €175,18

Sense descomposició 175,18 €

utGBA1U112 Subministre i col.locació de lames d'alumini de 700*100mm. i 5 mm. de gruix,
retolada a dues cares en guia per a fixar a suport vertica. Color fons, text i
pictograma a definir per la DF

P- 156  €70,00

Sense descomposició 70,00 €

mJJV1X001 Realització d'inspecció amb circuit tancat de TV del col·lector rehabilitat,
mitjançant robot amb càmera i redacció
posterior d'informe i DVD on s'observin les pendents, trams inspeccionats,
alçada de pous, gràfica pendents resultant, informe gràfic de fotografies.
L'inspecció anirà conjuntament amb el plànol ´´as built´´ del col·lector
rehabilitat i contindrà cotes UTM de tapa i fons de pou, material-secció
col·lectors i aportacions, escomeses finals i numeració de pous.

P- 157  €2,98

Sense descomposició 2,98 €

uKZ5M200 Instal.lació de vèrtex geodèsic. Totoalment instal.lat en paviment.P- 158  €165,00

Sense descomposició 165,00 €

paPA000006 Partida alçada control de qualitatP- 159  €2.750,00

Sense descomposició 2.750,00 €

uPA000008 Partida alçada Seguretat i Salut
Inclou tanques per limitació ambit obra, vestuaris, sanitaris, senyalització
d'obra i tots els mitjans de seguretat col·lectiva i individual necessaries per
l'execució dels treballs

P- 160  €7.000,00

Sense descomposició 7.000,00 €

mlUBA1U002 Fresat de franges de pintura de 50cm.P- 161  €2,31

Altres conceptes 2,31 €

mlUBA1U003 Fresat de línees de pintura de 10/20cm.P- 162  €1,21

Altres conceptes 1,21 €

m2UBA1U004 Fresat de superfñicie de pinturaP- 163  €6,16
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,15h Oficial 1aA0121000

 €17,53h Oficial 1a paletaA0122000

 €23,55h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €24,23h Oficial 1a manyàA012F000

 €20,39h Oficial 1a electricistaA012H000

 €16,69h Oficial 1a lampistaA012J000

 €20,39h Oficial 1a muntadorA012M000

 €23,85h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €20,77h Oficial 1a jardinerA012P000

 €26,24h Oficial 2a jardinerA012P200

 €18,61h Ajudant col·locadorA0137000

 €21,25h Ajudant manyàA013F000

 €14,39h Ajudant electricistaA013H000

 €15,75h Ajudant lampistaA013J000

 €15,08h Ajudant muntadorA013M000

 €15,08h Ajudant jardinerA013P000

 €19,91h ManobreA0140000

 €16,52h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,75h Compressor amb un martell pneumàticC1101100

 €14,21h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €58,57h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €79,21h Fresadora per a paviment amb càrrega automàticaC110F900

 €48,04h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

C1311120

 €67,22h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €43,64h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €36,24h Retroexcavadora petitaC1315010

 €51,77h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €48,83h Motoanivelladora petitaC1331100

 €43,24h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080

 €56,76h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €10,45h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133A030

 €4,79h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €32,53h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €33,01h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €36,53h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €39,44h Camió gruaC1503000

 €37,36h Camió grua de 3 tC1503300

 €36,64h Camió grua de 5 tC1503500

 €33,41h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €21,69h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

C1505120

 €8,74h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m
, sense operari

C150MC10

 €24,11h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,22h Mesclador continu per a morter preparat en sacsC1704200

 €1,52h Formigonera de 165 lC1705600

 €2,46h Formigonera de 250 lC1705700
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 €53,33h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00

 €46,06h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €52,82h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €35,68h Escombradora autopropulsadaC170E000

 €9,10h Màquina tallajuntsC170H000

 €29,81h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadaC1B02A00

 €22,80h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

C1B02B00

 €14,40h Màquina per fresat de pintures de marca vial
d'accionament manual

C1B0V100

 €3,08h Martell trencador manualC2001000

 €3,62h Remolinador mecànicC2003000

 €4,17h Regle vibratoriC2005000

 €27,55h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

CR713300

 €3,41h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de
compressor

CRE21100

 €2,65h MotoserraCRE23000

 €7,19h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ112000
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 €50,00u DinvarA100

 €0,95m3 AiguaB0111000

 €14,61t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €14,31t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €15,53t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €17,09t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010

 €17,46t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €17,09t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmB0312500

 €8,25t Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mmB031R400

 €14,02m3 Sauló sense garbellarB0321000

 €15,68m3 Sauló garbellatB0322000

 €12,09t Grava de pedrera, per a drensB0330020

 €14,33t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €15,05t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mmB0332300

 €14,38t Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mmB0332600

 €16,74t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0332Q10

 €15,32m3 Rebuig de pedreraB0341000

 €11,85m3 Tot-u artificialB0372000

 €11,05m3 Tot ú de material ceràmic reciclatB037R000

 €3,49m3 Terra seleccionadaB03D1000

 €83,67t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €137,31t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B051E201

 €0,09kg Calç aèria CL 90B0532310

 €0,49kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

B0552100

 €0,37kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI)
amb un contingut de fluidificant > 2%

B0552460

 €38,33M3 FORMIGO H-150, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

B0604220
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 €48,89m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064100C

 €46,92m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B0641080

 €44,85m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B0641090

 €53,35m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €42,94m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500B

 €53,94m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €65,44m3 Formigó HM-30/S/10/I+E de consistència seca,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

B064C26D

 €71,10m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

B064E26B

 €62,48m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

B065C36C

 €80,58m3 Hormigón HA-30/P/20/IIa+E de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición IIa+E

B065E76C

 €57,13m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06NN14C

 €36,83t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150

 €34,73t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710180

 €33,70t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710250

 €2,80kg Colorant en pols per a formigóB0818120

 €0,95kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

B081C010

 €6,70l Producte per a tractament desactivant de superfícies
de formigó

B08AD00F
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 €0,99kg Clau acerB0A31000

 €0,38m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €1,01m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosB0D81480

 €1,11u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

B0DF6F0A

 €0,90u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

B0DF7G0A

 €2,15l DesencofrantB0DZA000

 €1,29u Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de
400x200x200 mm de cara vista, gris, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3

B0E254L6

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

B0F1D2A1

 €0,16u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1K2A1

 €87,56m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60
mm de gruix

B0G1UC03

 €59,84m2 Paviment de pedra natural basàltica, acabat flamejat,
de 80 mm de gruix.

B0G1X001

 €50,42m2 Paviment de pedra natural (quasita ocre), acabat
natural, de 80 mm degruix

B0G1X002

 €2,25ut totxo ceràmic massisB111U001

 €8,11t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
ceràmics inerts amb una densitat 1,15 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA62F0

 €16,85t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA63G0

 €0,12kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
fibrociment perillosos, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002.

B2RA7FDO

 €24,01t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets inerts amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA9SB0

 €1,00t Disposició controlada a monodipòsit, de terresB2RAX001

 €0,67m2 Geotextil no-teixit punxonat de fibra curta de poliester
per a construcció i obra civil, de 120 kg/m2 de densitat,
en rotlle de 250 m2, ref. 70059222 de la serie
ROOFTEX de TEXSA

B7B151B0I5UL
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 €9,83kg Brea epoxiB8ZAP000

 €16,17m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 12x30 cm

B96115H0

 €17,69m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

B96118G0

 €16,57ut peça vorada escapçada de L*20*25 cm.B961U001

 €33,72u Pedra granítica, gra fi, recta, escairada i flamejada, per
a vorada, de 20x25x110 cm, amb boca per a embornal

B961VBG2

 €17,80m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 12x30 cm

B961X5H0

 €21,04m Pedra granítica, corba, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

B96218G0

 €4,41m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340

B96512D0

 €4,45m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

B965A2D0

 €7,30m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

B965A6D0

 €8,70m Vorada recta formigó BarcelonaB965A6D1

 €9,35m Vorada recta de formigó TJ20PB965A6D2

 €1,37u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm,
per a rigoles

B97423E1

 €0,74u Pieza de hormigón de 40x20 cm y 8 cm de espesor
medio, para rigolas

B97526E1

 €141,87m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada

B9811G6F

 €25,24m Gual de vehícles de 20 cm, recte, de pedra graníticaB981U020

 €160,00m Gual per a vianants de 120 cm, de pedra granítica,
amb les cares vistes flamejades, format per rampes de
120x40x8 cm

B981U120

 €190,00ml gual de granet curvilini de 120 cm. inclos peçes de
remat

B981U121

 €161,61m Gual de mixte de 120 cm, recte, de pedra granítica,
amb les cares vistes flamejades

B981U80
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 €103,40ml Gual per a vianants de 120 cm, recte, de formigó
format per rampes de formigó de 60x40x8 cm, gravada
amb botons segons UNE 127029. i caps rectes de
remat(cada cap format per dues peces de
40x40x25cm.)  

B981UH20

 €6,86m Peça de formigó per a guals, monocapa, de 25x28 cmB9851600

 €70,00m Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x28 cmB985A600

 €105,23u Escocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat de
100x140x20 cm i de 10 mm de gruix

B99ZU060

 €119,21u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de
140x140x20 cm i de 10 mm de gruix

B99ZZ060

 €12,94m2 Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu superior,
per a ús interior intens

B9C11412

 €5,73m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altB9E13200

 €6,77m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altB9E1F200

 €6,56m2 Panot de color de 20x20x7 cm, classe 1a, preu altB9E1X200

 €5,56m2 Panot de color de 20x20x4 cm, estriat o de botons
classe 1a, preu alt

B9E1X300

 €25,75m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 7 cm
de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura
pètria, preu alt

B9FA6471

 €90,38m3 formigó HM-20-B-18 amb arid calis de Llers, amb ½
sac de color taronja Formirapid de referencia 960, i
una bossa de 600gr  de fibres antifisures 

B9G8C0AS

 €47,53t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf
BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

B9H111C1

 €52,30t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

B9H11731

 €45,36t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22
base B 35/50 G de baja temperatura , con betún
asfáltico de penetración, de granulometría gruesa para
capa base y árido granítico

B9H1BJ31

 €54,00m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 cm d'alçària

BB121AA0

 €4,26kg Pintura per a marques vials, acrílica, blancaBBA13100

 €1,53kg Pintura alcídica de color blanc, per a marques vialsBBA14100

 €2,66kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc, per a marques vials

BBA17100
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 €1,05kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

BBA1M200

 €39,00u Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material
polimèric, flexible, amb làmina retrorreflectant classe
RA2, amb ancoratge per a fixar al paviment

BBC6VC12

 €34,64u Placa triangular, de 70 cm amb pintura no reflectoraBBM11101

 €44,38u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

BBM1110B

 €27,63u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb pintura no
reflectora

BBM12601

 €49,38u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

BBM1260B

 €53,00u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

BBM1360B

 €75,19u Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb pintura no
reflectora

BBM13701

 €56,04u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

BBM1AHAB

 €92,47u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

BBM1AHDB

 €44,76u Placa complementària per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

BBM1EH5B

 €12,15m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical

BBMZ1B20

 €22,60m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x3 mm, per a
senyalització vertical

BBMZ1C20

 €252,27ut arqueta prefabricada formigó ti pus DF sense marcBD1CU001

 €247,42u Arqueta tipus DM de telefonicaBD1CU002

 €39,03u Arqueta tipus M telefonicaBD1CU003

 €86,01u Bastiment i reixa còncava de fosa dúctil model C700V
o similar, abatible i amb tanca, per a embornal, de
700x700x75 mm, classe C250 segons norma UNE-EN
124,  i 12 dm2 de superfície d'absorció.

BD5X700

 €90,00m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 200 mm i 240 a 300 mm d'alçària, sense perfil
lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe
B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal

BD5H2AC5
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 €109,77m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 300 mm i 240 a 300 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400 segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal

BD5HB1G8

 €65,55u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 565x295x40 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície
d'absorció

BD5Z5CC0

 €165,00u Vorada bústia tapa fundició TR8080BD5Z5CC1

 €43,47u Bastiment i reixa de fosa dúctil,, de 650x330x40 mm,
classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de
superfície d'absorció

BD5ZBJA0

 €58,43u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de
780x380x40 mm i 45 kg de pes

BD5ZBJC0

 €161,69ut reixa concava mod. C700V de 650*650BD5ZU001

 €39,97u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 800x300x100 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124.

BD5ZXJCO

 €9,20m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7FX200

 €8,39m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JJ140

 €7,82m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JJ180

 €15,07m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JL180

 €21,30m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JN140

 €18,71m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JN180
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 €32,93m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JQ140

 €29,15m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JQ180

 €51,14m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada

BDD1A090

 €52,47u Con (CP100x60x60 cm ) de 60cm d'alçada de formigó
en massa 

BDD1X005

 €120,21u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 610 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

BDDZCED0

 €94,79u tapa per a pou de registre, de fundició de grafit
esferoidal, 1,000 x 115,54000 = 115,54000
segons ISO 1083 i EN1563, conforme a la classe
D-400 de la norma EN 124:1994, articulada ,
autocentrada en el seu marc per a 5guies i bloqueig de
seguretat antiretorn da 90º,
model GEO de NORINCO o equivalent de 100mm.
alçada 650mm. de diametre amb eix d'acer inox
antirobatori

BDDZU201

 €0,15m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

BDGZFN50

 €0,23u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

BDGZP900

 €0,23u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal

BDGZPA00

 €0,10m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

BDGZU010

 €12,41u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK21495

 €316,44u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia

BDK218ZJ

 €34,60u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

BDKZ3170

 €41,15u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124

BDKZA450

 €77,78u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

BDKZHJB0
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 €0,28m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB14600

 €0,53m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB17400

 €1,30m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB19400

 €3,10m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1C300

 €4,38m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1E300

 €2,76u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB1405

 €6,41u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB1705

 €13,40u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB1905

 €22,07u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB1C05

 €14,66u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB1E05

 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB1405

 €0,05u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB1705

 €0,10u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB1905

 €0,18u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB1C05

 €0,28u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB1E05

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

BFYB2305
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 €1,32ut tub tech line inclos peçes especials, racorBFYBU001

 €1,08m Tub corbable corrugat de PVC, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió
de 250 N, per a canalitzacions soterrades

BG22RG10

 €2,74m Tub corbable corrugat de PVC de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllat i no propagador de la flama, resistencia
a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N,
per canalitzacions soterrades.

BG22RP10

 €0,95m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TD10

 €1,60m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TH10

 €1,20m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TK10

 €2,99m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TP10

 €5,00m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

BG23ED10

 €3,23m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar

BG23RA10

 €15,41ml tub 110 mm galvanitzatBG23U110

 €29,79m Canal d'alumini per a distribució elèctrica i adaptació
de mecanismes, d'amplària 100 mm, de fondària de 50
a 60 mm, d'1 tapa, amb 2 compartiments com a màxim

BG2B1310

 €18,03m Canal d'alumini, d'amplària 110 mm, de fondària 60
mm, d'1 tapa per a mecanisme modular, amb 3
compartiments com a màxim

BG2B1410

 €1,95m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG312170
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 €0,80m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG312230

 €2,55m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG312550

 €1,45m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4
x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

BG31D540

 €0,44m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x2,5 mm2

BG326300

 €0,88m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 2x6 mm2

BG32X001

 €0,60m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €26,22u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim,
bipolar, per a fusibles cilíndrics grandària 10x38 mm

BG4662A0

 €0,88u Element per adaptar mecanismes modulars a canals i
caixes, amb tapa de 65 mm

BG6Z2111

 €9,46u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

BGD12220

 €0,20u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acerBGW23000

 €4,94u Part proporcional d'accessoris per a canals d'alumini,
d'amplària fins a 110 mm, acabat anoditzat gris

BGW2C210

 €0,25u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

BGW38000

 €0,30u Part proporcional d'accessoris per a caixes
seccionadores fusibles

BGW46000

 €3,36u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

BGYD1000

 €301,72u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

BHM11L22

 €38,69u Braç mural, per ancorar a paret segons detall.BHM22700

 €167,80u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat,
d'alçària 5 m i 1 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

BHM31H7A
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 €1.185,92u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos
d'alumini fos, equipat amb 6 móduls LED estancs amb
grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 120
LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable
de 129 W de potència total, flux lluminós de 9650
lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000
h, aïllament elèctric de classe I, amb accessori per fixar
lateralment al suport

BHN15FA4

 €529,00u lluminària de LED, model BERNA SIDE 32 LED 66W
3000K

BHN1X001

 €440,00u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 70 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a
equip

BHN33580

 €131,57u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
intensiva, amb làmpada de vapor de mercuri de 250
W, de forma circular, tancat

BHQ21G70

 €30,04u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000

 €11,75u Part proporcional d'accessoris per a braços murals.BHWM200

 €33,38u Part proporcional d'accessoris per a bàculsBHWM3000

 €15,77u Part proporcional d'accessoris de projectors amb
làmpada de vapor de mercuri

BHWQ2000

 €471,23u Filtre de sorra, acer inoxidable, de 22 m3/h, amb
connexió de diàmetre 2´´

BJ652A50

 €13,50u Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm
d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m,
amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, per una pressió de treball
entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió i amb
tapa indicadora d'aigua no potable

BJS43630

 €0,40m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cecBJS51610

 €186,35u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per teclat via radio, preu mitjà, per a
un nombre màxim de 2 estacions

BJSA3021

 €16,98u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per
a una pressió màxima de 10 bar

BJSB1110

 €4,50u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada
de 1/2´´

BJSW1110

 €2,99u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

BJSWE100

 €307,82u Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions
mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h, com a màxim,
sense vàlvula de seguretat, roscat

BK213210

 €363,17u Comptador de designació G16 segons UNE 60510
amb connexions per a roscar de diàmetre 2´´, de 25
m3/h (n), com a màxim, de manxa

BK246310
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 €39,58u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa

BN121680

 €65,78u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa

BN1216B0

 €80,21u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa

BN1216D0

 €34,76u Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN
12334, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250
(GG25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres),
bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR) i
tancament de seient metàl·lic

BN8615B0

 €224,19u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de
llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i
recolzabraços de fusta

BQ11GB10

 €212,00u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer

BQ21BC60

 €148,32u Paperera tipus PA374N de la marca MAGO URBANBQ21FC60

 €118,70u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer
galvanitzat, de 60 l de capacitat, per a col·locació
encastada

BQ221030

 €485,00u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i
pintura de partícules metàl·liques, de forma cilíndrica,
de 30 cm de diàmetre i 110 cm d'alçària de mides
aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs amb forma de cercle complet

BQ31V31C

 €19,35u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

BQ3Z1300

 €104,65u Pilona de material pàstic flexible, de color negre de
forma cilíndrica per a muntar superficialment

BQ42F015
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 €218,00u protector tipus MEFABQ42F020

 €24,31u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm
d'alçària i 95 mm de diàmetre, per a encastar

BQ42F025

 €18,99u Pilona de fusta tropical amb protecció fungicida,
insecticida i hidrófuga, de secció quadrada, de 1000
mm d'alçària i de 150x150mm, per a encastar

BQ43C010

 €39,00u Pilona tipus TUBO de Fabregas de color negre.BQ441551

 €750,80u Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i ,
rectangular de 1 x 0,45 m, de 0,5 m d'alçària

BQB21511

 €49,00u aparcament de bicicletes format per sis moduls de
mides 100*75 cada model amb pletina ancorat al
paviment

BQZAU050

 €250,00ut cadira tipus C-106 SILLA amb fusta certificadaBR11U101

 €55,88m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

BR341150

 €4,97kg Bioactivador microbiàBR34J000

 €6,16kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100

 €4,14kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lentBR3A7000

 €45,58m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

BR3P2110

 €0,69kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

BR3PAN00

 €32,59m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granelBR3PE410

 €14,92u Carpinus betulus de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima
18,9 cm segons fórmules NTJ.

BR41C226

 €120,00u Celtis australis de perimetre 18 - 20 cm en contenidor
de 100 l

BR42125L

 €90,00u Populus nigra de perimetre 18 -20 cnm en contenidor
de 100 l

BR44EA51

 €75,00u Salix babylonica de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat
mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

BR45582D

 €320,00u Tilia cordata de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor de 50 / 100 l

BR45B43C

 €118,13u Tilia tomentosa de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

BR45BJ2C

 €9,79u Escallonia rubra var. macrantha d'alçària de 40 a 60
cm, en contenidor de 10 l

BR4D2MA4
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 €9,83kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N

BR4U1J00

 €3,50u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària

BRZ21810

 €6,94u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària

BRZ21A20

 €503,37u Jornada d'inspecció i calibratge dels cabalímetres un
cop instal·lats

BVAJ3LG0

 €290,00U banc tipo modo C-106C-106
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €61,15m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

D060M022 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,86800/R 16,520000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,86800 14,86800
Maquinària:

1,10700/R 2,460000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,10700 1,10700
Materials:

0,171000,950000,180B0111000 =xAiguam3

10,0945015,530000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

22,2115014,330001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

12,5505083,670000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 45,02750 45,02750

0,148681,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,15118

61,15118COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,90m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

D060M0B2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,86800/R 16,520000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,86800 14,86800
Maquinària:

1,10700/R 2,460000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,10700 1,10700
Materials:

0,171000,950000,180B0111000 =xAiguam3

11,1085017,090000,650B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst

25,9470016,740001,550B0332Q10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

12,5505083,670000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 49,77700 49,77700
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,148681,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,90068

65,90068COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,32m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,52000/R 16,520001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,52000 16,52000
Maquinària:

1,06400/R 1,520000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,06400 1,06400
Materials:

0,190000,950000,200B0111000 =xAiguam3

28,4598017,460001,630B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

20,9175083,670000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 49,56730 49,56730

0,165201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,31650

67,31650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,27m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,52000/R 16,520001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,52000 16,52000
Maquinària:

1,06400/R 1,520000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,06400 1,06400
Materials:

0,190000,950000,200B0111000 =xAiguam3

26,5392017,460001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

31,7946083,670000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 58,52380 58,52380
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,165201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,27300

76,27300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,90m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,34600/R 16,520001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,34600 17,34600
Maquinària:

1,10200/R 1,520000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,10200 1,10200
Materials:

0,190000,950000,200B0111000 =xAiguam3

22,3533014,610001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

16,7340083,670000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 75,27730 75,27730

0,173461,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,89876

93,89876COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,80m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,34600/R 16,520001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,34600 17,34600
Maquinària:

1,10200/R 1,520000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,10200 1,10200
Materials:

0,190000,950000,200B0111000 =xAiguam3

24,0948017,460001,380B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

31,7946083,670000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

17,100000,09000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 73,17940 73,17940

0,173461,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,80086

91,80086COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,20m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb additiu
inclusor aire/plastificant i 300 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D0714731 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,52000/R 16,520001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,52000 16,52000
Maquinària:

1,06400/R 1,520000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,06400 1,06400
Materials:

0,190000,950000,200B0111000 =xAiguam3

27,5868017,460001,580B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

25,1010083,670000,300B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

0,570000,950000,600B081C010 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

Subtotal... 53,44780 53,44780

0,165201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 71,19700

71,19700COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €38,50ut Pintat de senyal S1 ( zona 30 i bicicletes segons
projecte). Pintura de dos components i microesferes de
vidre. Inclòs el premarcatge.

BBA1U106 Rend.: 1,000

 €54,09u Feines de connexió a xarxa d'enlluemant públic
existent.

CONNE01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,39000/R 20,390001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

28,78000/R 14,390002,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 49,17000 49,17000

COST DIRECTE 49,17000

4,9170010,00%GASTOS INDIRECTOS

54,08700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,32m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 160 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment

EG23RD15 Rend.: 0,102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,99461/R 20,390000,055A012H000 =xOficial 1a electricistah

7,05392/R 14,390000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 18,04853 18,04853
Materials:

15,4100015,410001,000BG23U110 =xtub 110 mm galvanitzatml

0,200000,200001,000BGW23000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'aceru

Subtotal... 15,61000 15,61000

0,270731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,92926

3,3929310,00%GASTOS INDIRECTOS

37,32218COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,42m Canal d'alumini per a distribució elèctrica i adaptació
de mecanismes, d'amplària 100 mm, de fondària de 50
a 60 mm, d'1 tapa, amb 2 compartiments com a
màxim, anoditzat gris, muntada sobre paraments amb
part proporcional d'accessoris i d'elements d'acabat

EG2B1311 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,34574/R 20,390000,066A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,94974/R 14,390000,066A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,29548 2,29548
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

30,3858029,790001,020BG2B1310 =xCanal d'alumini per a distribució elèctrica i adaptació
de mecanismes, d'amplària 100 mm, de fondària de 50
a 60 mm, d'1 tapa, amb 2 compartiments com a màxim

m

4,940004,940001,000BGW2C210 =xPart proporcional d'accessoris per a canals d'alumini,
d'amplària fins a 110 mm, acabat anoditzat gris

u

Subtotal... 35,32580 35,32580

0,034431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,65571

3,7655710,00%GASTOS INDIRECTOS

41,42128COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.089,00u Modificació escomesa segons estudi Companyia.
Inclou:
- Treballs en façana existent per a generar obertura

per a permetre la col·locació de CDU i Caixa de
protecció i

messura associada, incloent estintolaments
necessaris d'estructura.

- Subministrament i col·locació d'armari prefabricat
monobloc i peana homologat per companyia amb
porta metàl·lica i capacitat per albergar caixa de
distribució en urbanitzacions.

- Subministrament i col·locació de caixa de distribució
urbana, complerta, segons normes companyia.

- Subministrament i col·locació de caixa de protecció i
mesura tipus CPM-MF2/4 homolgada per companyia.

- Enderrocs interiors, execució de rases, regates,
col·locació de tubulars soterrats o grapejats,
reposicions de

paviment i paraments necessaris per a connectar la
CPM amb el cablejat d'escomesa original.

- Cablejats i connexions entre CPM i cablejat
d'escomesa original, incloent interconnexió interior per
col·locació
     exterior de comptador.

- Treballs auxiliars a companyia elèctrica amb
aportació de petit material.

- Modificació, reconstrucció de façana, baranes i
tancaments afectat per la implantació del nou armari.
- Acondicionament de parament afectat per la retirada

de cablejats i elements de fixació previs
- Senyalització específica de la zona d'afectació,

incloent zona de protecció interior.
- Càrrega manual, transport i cànon d'abocament de

runa genera durant el procés.

EG2B1320 Rend.: 1,000
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €946,00u Modificació escomesa segons estudi Companyia.
Inclou:

- Subministrament i col·locació d'armari prefabricat
monobloc i peana homologat per companyia amb
porta metàl·lica i capacitat per albergar caixa de
distribució en urbanitzacions.

- Subministrament i col·locació de caixa de distribució
urbana, complerta, segons normes companyia.

- Subministrament i col·locació de caixa de protecció i
mesura tipus CPM-MF2/4 homolgada per companyia.

- Enderrocs interiors, execució de rases, regates,
col·locació de tubulars soterrats o grapejats,
reposicions de

paviment i paraments necessaris per a connectar la
CPM amb el cablejat d'escomesa original.

- Cablejats i connexions entre CPM i cablejat
d'escomesa original, incloent interconnexió interior per
col·locació
     exterior de comptador.

- Treballs auxiliars a companyia elèctrica amb
aportació de petit material.
- Acondicionament de parament afectat per la retirada

de cablejats i elements de fixació previs
- Senyalització específica de la zona d'afectació,

incloent zona de protecció interior.
- Càrrega manual, transport i cànon d'abocament de

runa genera durant el procés.

EG2B1321 Rend.: 1,000
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.089,00u Modificació escomesa segons estudi Companyia.
Inclou:
- Treballs en façana existent per a generar obertura

per a permetre la col·locació de CDU i Caixa de
protecció i

messura associada, incloent estintolaments
necessaris d'estructura.

- Subministrament i col·locació d'armari prefabricat
monobloc i peana homologat per companyia amb
porta metàl·lica i capacitat per albergar caixa de
distribució en urbanitzacions.

- Subministrament i col·locació de caixa de distribució
urbana, complerta, segons normes companyia.

- Subministrament i col·locació de caixa de protecció i
mesura tipus CPM-MF2/4 homolgada per companyia.

- Enderrocs interiors, execució de rases, regates,
col·locació de tubulars soterrats o grapejats,
reposicions de

paviment i paraments necessaris per a connectar la
CPM amb el cablejat d'escomesa original.

- Cablejats i connexions entre CPM i cablejat
d'escomesa original, incloent interconnexió interior per
col·locació
     exterior de comptador.

- Treballs auxiliars a companyia elèctrica amb
aportació de petit material.

- Modificació, reconstrucció de façana, baranes i
tancaments afectat per la implantació del nou armari.
- Acondicionament de parament afectat per la retirada

de cablejats i elements de fixació previs
- Senyalització específica de la zona d'afectació,

incloent zona de protecció interior.
- Càrrega manual, transport i cànon d'abocament de

runa genera durant el procés.

EG2B1322 Rend.: 1,000

 €946,00u Modificació escomesa segons estudi Companyia.
Inclou:

- Subministrament i col·locació d'armari prefabricat
monobloc i peana homologat per companyia amb
porta metàl·lica i capacitat per albergar caixa de
distribució en urbanitzacions.

- Subministrament i col·locació de caixa de distribució
urbana, complerta, segons normes companyia.

- Subministrament i col·locació de caixa de protecció i
mesura tipus CPM-MF2/4 homolgada per companyia.

- Enderrocs interiors, execució de rases, regates,
col·locació de tubulars soterrats o grapejats,
reposicions de

paviment i paraments necessaris per a connectar la
CPM amb el cablejat d'escomesa original.

- Cablejats i connexions entre CPM i cablejat
d'escomesa original, incloent interconnexió interior per
col·locació
     exterior de comptador.

- Treballs auxiliars a companyia elèctrica amb
aportació de petit material.
- Acondicionament de parament afectat per la retirada

de cablejats i elements de fixació previs
- Senyalització específica de la zona d'afectació,

incloent zona de protecció interior.

EG2B1323 Rend.: 1,000
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €33,48m Canal d'alumini, per adaptació de mecanismes,
d'amplària 110 mm, de fondària 60 mm, d'1 tapa, amb
3 compartiments com a màxim, anoditzat gris, amb
adaptador modular per tapa de 65 mm, densitat de
llocs de treball baixa, (1 lloc de treball cada 3 m) ,
considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball,
muntada sobre paraments, amb part proporcional
d'accessoris i d'elements d'acabat.*

EG2B1411 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,95566/R 20,390000,194A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,30949/R 14,390000,091A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 5,26515 5,26515
Materials:

18,3906018,030001,020BG2B1410 =xCanal d'alumini, d'amplària 110 mm, de fondària 60
mm, d'1 tapa per a mecanisme modular, amb 3
compartiments com a màxim

m

1,760000,880002,000BG6Z2111 =xElement per adaptar mecanismes modulars a canals i
caixes, amb tapa de 65 mm

u

4,940004,940001,000BGW2C210 =xPart proporcional d'accessoris per a canals d'alumini,
d'amplària fins a 110 mm, acabat anoditzat gris

u

Subtotal... 25,09060 25,09060

0,078981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,43473

3,0434710,00%GASTOS INDIRECTOS

33,47820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,91m Obertura de regata en paret de maçoneria, amb
mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4.

EY011A1A Rend.: 1,000

 €99,00ut Desmuntatge i aplec de columna de semafor, inclou
enderroc de la fonamentació existent i retirada de
runes a abocador autoritzat

F210U1U2 Rend.: 2,431

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

49,05389/R 23,850005,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

40,95023/R 19,910005,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 90,00412 90,00412

COST DIRECTE 90,00412

9,0004110,00%GASTOS INDIRECTOS

99,00453COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,72m Demolició de gual de formigó col·locat sobre formigó,
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

F2191306 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,34280/R 58,570000,040C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,03540/R 51,770000,020C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 3,37820 3,37820

COST DIRECTE 3,37820

0,3378210,00%GASTOS INDIRECTOS

3,71602COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,88m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre
terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

F2194U22 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,61840/R 43,640000,060C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,61840 2,61840

COST DIRECTE 2,61840

0,2618410,00%GASTOS INDIRECTOS

2,88024COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €200,25ut Desmuntatge i aplec d'armari de control de semafors,
per posterior reutilització, inclòs enderroc de la base de
formigó existent i retirada de runes a abocador
autoritzat

F219U001 Rend.: 1,476

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,97832/R 19,910002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,97832 26,97832
Maquinària:

19,25474/R 14,210002,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

91,08401/R 67,220002,000C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

44,72900/R 33,010002,000C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 155,06775 155,06775

COST DIRECTE 182,04607

18,2046110,00%GASTOS INDIRECTOS

200,25068COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,13m2 Eliminació de marques vials mitjançant fressatF21B1V11 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,47800/R 16,520000,150A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,47800 2,47800
Maquinària:
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PROJECTE D´ADEQUACIÓ DE LA VIA LÀCTEA I ACCÉS AL CAMÍ DE LES CABOQUES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,16000/R 14,400000,150C1B0V100 =xMàquina per fresat de pintures de marca vial
d'accionament manual

h

Subtotal... 2,16000 2,16000

0,024781,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,66278

0,4662810,00%GASTOS INDIRECTOS

5,12906COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,44m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o
fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera
de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió 

F21D2122 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,30920/R 43,640000,030C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 1,30920 1,30920

COST DIRECTE 1,30920

0,1309210,00%GASTOS INDIRECTOS

1,44012COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,95m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o
fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera
de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

F21D41A2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,97360/R 16,520000,180A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,97360 2,97360
Maquinària:

1,27890/R 14,210000,090C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

2,01903/R 51,770000,039C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 3,29793 3,29793

0,044601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,31613

0,6316110,00%GASTOS INDIRECTOS

6,94775COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,96u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

F21H1641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

4,07800/R 20,390000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

27,83620/R 16,520001,685A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 31,91420 31,91420
Maquinària:

14,34375/R 12,750001,125C1101100 =xCompressor amb un martell pneumàtich

18,68000/R 37,360000,500C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 33,02375 33,02375

0,478711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,41666

6,5416710,00%GASTOS INDIRECTOS

71,95833COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,17u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m
de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

F21Q1121 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,30400/R 16,520000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,30400 3,30400
Maquinària:

7,47200/R 37,360000,200C1503300 =xCamió grua de 3 th

0,61600/R 3,080000,200C2001000 =xMartell trencador manualh

1,43800/R 7,190000,200CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 9,52600 9,52600

0,049561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,87956

1,2879610,00%GASTOS INDIRECTOS

14,16752COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,04u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

F21Q2501 Rend.: 2,517

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,98451/R 16,520000,150A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,98451 0,98451
Maquinària:

2,96861/R 37,360000,200C1503300 =xCamió grua de 3 th

0,18355/R 3,080000,150C2001000 =xMartell trencador manualh

0,42849/R 7,190000,150CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 3,58065 3,58065
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,014771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,57993

0,4579910,00%GASTOS INDIRECTOS

5,03792COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,14u Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

F21QA801 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,95600/R 16,520000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,95600 4,95600
Maquinària:

7,47200/R 37,360000,200C1503300 =xCamió grua de 3 th

0,92400/R 3,080000,300C2001000 =xMartell trencador manualh

2,15700/R 7,190000,300CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 10,55300 10,55300

0,074341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,58334

1,5583310,00%GASTOS INDIRECTOS

17,14167COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,14u Retirada de aparca-bicicletes, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

F21QX001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,95600/R 16,520000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,95600 4,95600
Maquinària:

7,47200/R 37,360000,200C1503300 =xCamió grua de 3 th

0,92400/R 3,080000,300C2001000 =xMartell trencador manualh

2,15700/R 7,190000,300CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 10,55300 10,55300

0,074341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,58334

1,5583310,00%GASTOS INDIRECTOS

17,14167COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,93m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix, amb mitjans mecànics

F222H220 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16520/R 16,520000,010A0150000 =xManobre especialistah
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,16520 0,16520
Maquinària:

7,04072/R 51,770000,136C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 7,04072 7,04072

0,002481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,20840

0,7208410,00%GASTOS INDIRECTOS

7,92924COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,83m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics

F222K420 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16520/R 16,520000,010A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,16520 0,16520
Maquinària:

9,68099/R 51,770000,187C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 9,68099 9,68099

0,002481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,84867

0,9848710,00%GASTOS INDIRECTOS

10,83353COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,92m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del PM

F2261C0F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,92160/R 48,040000,040C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

h

2,55420/R 56,760000,045C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 4,47580 4,47580

COST DIRECTE 4,47580

0,4475810,00%GASTOS INDIRECTOS

4,92338COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,92m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del PM

F226XC0F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,92160/R 48,040000,040C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

h

2,55420/R 56,760000,045C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 4,47580 4,47580

COST DIRECTE 4,47580

0,4475810,00%GASTOS INDIRECTOS

4,92338COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,12m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del
95% PM

F227R00F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,39064/R 48,830000,008C1331100 =xMotoanivelladora petitah

0,62436/R 56,760000,011C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 1,01500 1,01500

COST DIRECTE 1,01500

0,1015010,00%GASTOS INDIRECTOS

1,11650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,53m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

F228AR00 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,32160/R 16,520000,080A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,32160 1,32160
Maquinària:

2,09472/R 43,640000,048C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

0,83600/R 10,450000,080C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

Subtotal... 2,93072 2,93072
Materials:

18,0320015,680001,150B0322000 =xSauló garbellatm3

Subtotal... 18,03200 18,03200

0,019821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,30414

2,2304110,00%GASTOS INDIRECTOS

24,53456COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,72m3 Transport de terres o runa dins de l'obra i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

F241X020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,65070/R 21,690000,030C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

h

Subtotal... 0,65070 0,65070

COST DIRECTE 0,65070

0,0650710,00%GASTOS INDIRECTOS

0,71577COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,84m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportacióF2A11000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,490003,490001,000B03D1000 =xTerra seleccionadam3

Subtotal... 3,49000 3,49000

COST DIRECTE 3,49000

0,3490010,00%GASTOS INDIRECTOS

3,83900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7.058,01u Muntage i desmuntage de provisional pel subministre
d'aigua per part de FISERSA, segons pressupost
EXP02977.

F2R0U002 Rend.: 1,000

 €9,81m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
ceràmics inerts amb una densitat 1,15 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

F2RA62F0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,921008,110001,100B2RA62F0 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
ceràmics inerts amb una densitat 1,15 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 8,92100 8,92100

COST DIRECTE 8,92100

0,8921010,00%GASTOS INDIRECTOS

9,81310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,17m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA63G0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

21,0625016,850001,250B2RA63G0 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 21,06250 21,06250

COST DIRECTE 21,06250

2,1062510,00%GASTOS INDIRECTOS

23,16875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,53m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terresF2RAX001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,300001,000002,300B2RAX001 =xDisposició controlada a monodipòsit, de terrest

Subtotal... 2,30000 2,30000

COST DIRECTE 2,30000

0,2300010,00%GASTOS INDIRECTOS

2,53000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,56m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HM-20/B/40/I de consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm i abocat amb
cubilot

F32511N3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,15540/R 17,530000,180A0122000 =xOficial 1a paletah

11,89440/R 16,520000,720A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,04980 15,04980
Materials:

45,0870042,940001,050B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 45,08700 45,08700

0,376252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,51305

6,0513010,00%GASTOS INDIRECTOS

66,56435COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,43m3 Subbase de material ceràmic reciclat, amb estesa i
piconatge del material al 98 % del PM

F921201H Rend.: 2,185

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30243/R 16,520000,040A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,30243 0,30243
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Maquinària:

0,67043/R 48,830000,030C1331100 =xMotoanivelladora petitah

0,77931/R 56,760000,030C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,41796/R 36,530000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 1,86770 1,86770
Materials:

0,047500,950000,050B0111000 =xAiguam3

13,6275011,850001,150B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 13,67500 13,67500

0,004541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,84967

1,5849710,00%GASTOS INDIRECTOS

17,43463COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,33m Vorada de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de forma recta, de 12x30
cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20
a 25 cm d'alçària i rejuntada

F961A5HA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,15461/R 17,530000,237A0122000 =xOficial 1a paletah

8,62344/R 16,520000,522A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,77805 12,77805
Materials:

4,9017557,130000,0858B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

16,9785016,170001,050B96115H0 =xPedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 12x30 cm

m

Subtotal... 21,88025 21,88025

0,191671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,84997

3,4850010,00%GASTOS INDIRECTOS

38,33497COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,92m Vorada de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25
cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25
a 30 cm d'alçària i rejuntada

F961A8GD Rend.: 0,943

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,83330/R 17,530000,260A0122000 =xOficial 1a paletah

5,25557/R 16,520000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 10,08887 10,08887
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Materials:

7,4783257,130000,1309B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

18,5745017,690001,050B96118G0 =xPedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

m

Subtotal... 26,05282 26,05282

0,151331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,29302

3,6293010,00%GASTOS INDIRECTOS

39,92233COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,24ut Vorada-escapçada (segons detall fitxa urbanització)
recta de pedra granítica de 80x20x25 cm, col.locada
sobre base de formigó de 25 a 30 cm. 

F961U101 Rend.: 0,457

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,80142/R 15,150000,175A0121000 =xOficial 1ah

12,65208/R 16,520000,350A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,45350 18,45350
Materials:

2,6910044,850000,060B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

16,5700016,570001,000B961U001 =xpeça vorada escapçada de L*20*25 cm.ut

0,6864676,273000,009D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 19,94746 19,94746

COST DIRECTE 38,40096

3,8401010,00%GASTOS INDIRECTOS

42,24106COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,37u Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra
granítica, gra fi, recta, escairada i buixardada de
20x25x110 cm, col·locada sobre base de formigo no
estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió

F961VBG2 Rend.: 3,318

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,92458/R 17,530000,175A0122000 =xOficial 1a paletah

1,49367/R 16,520000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,41825 2,41825
Materials:
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PROJECTE D´ADEQUACIÓ DE LA VIA LÀCTEA I ACCÉS AL CAMÍ DE LES CABOQUES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,4278057,130000,060B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,7366036,830000,020B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

33,7200033,720001,000B961VBG2 =xPedra granítica, gra fi, recta, escairada i flamejada, per
a vorada, de 20x25x110 cm, amb boca per a embornal

u

Subtotal... 37,88440 37,88440

0,036271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,33892

4,0338910,00%GASTOS INDIRECTOS

44,37282COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,88m Encintat de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x10
cm,
col·locada sobre base de formigó de 25 a 30 cm
d'alçària i rejuntada.

F961X5HA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,25900/R 17,530000,300A0122000 =xOficial 1a paletah

3,63440/R 16,520000,220A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,89340 8,89340
Materials:

3,8848457,130000,068B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

16,9785016,170001,050B96115H0 =xPedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 12x30 cm

m

Subtotal... 20,86334 20,86334

0,133401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,89014

2,9890110,00%GASTOS INDIRECTOS

32,87916COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,12m Encintat de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de forma corba, de 20x10
cm,
col·locada sobre base de formigó de 25 a 30 cm
d'alçària i rejuntada.

F961X5HC Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,50600/R 17,530000,200A0122000 =xOficial 1a paletah

6,60800/R 16,520000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 10,11400 10,11400
Materials:



POCTEFA. PROJECTE BICITRANSCAT
ZONA EST DE FIGUERES
ACTUACIÓ 1 - SETEMBRE 2019
PROJECTE D´ADEQUACIÓ DE LA VIA LÀCTEA I ACCÉS AL CAMÍ DE LES CABOQUES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,8848457,130000,068B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

18,6900017,800001,050B961X5H0 =xPedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 12x30 cm

m

Subtotal... 22,57484 22,57484

0,151711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,84055

3,2840610,00%GASTOS INDIRECTOS

36,12461COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,59m Vorada de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de forma corba, de 20x25
cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20
a 25 cm d'alçària i rejuntada

F962A8GA Rend.: 0,902

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,88692/R 17,530000,200A0122000 =xOficial 1a paletah

7,32594/R 16,520000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,21286 11,21286
Materials:

6,1586157,130000,1078B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

22,0920021,040001,050B96218G0 =xPedra granítica, corba, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

m

Subtotal... 28,25061 28,25061

0,168191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,63166

3,9631710,00%GASTOS INDIRECTOS

43,59483COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,69m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

F96512DD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,11955/R 17,530000,235A0122000 =xOficial 1a paletah

8,14436/R 16,520000,493A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,26391 12,26391
Materials:

4,3907253,940000,0814B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,0707733,700000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

4,630504,410001,050B96512D0 =xVorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340

m

Subtotal... 9,09199 9,09199

0,183961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,53986

2,1539910,00%GASTOS INDIRECTOS

23,69384COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,45m Encintat de totxo al sardinell col·locat amb morter
sobre base de formigó

F973212U Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,49400/R 23,850000,440A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3,58380/R 19,910000,180A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,07780 14,07780
Materials:

0,7550236,830000,0205B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

9,000002,250004,000B111U001 =xtotxo ceràmic massisut

Subtotal... 9,75502 9,75502

0,211171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,04399

2,4044010,00%GASTOS INDIRECTOS

26,44839COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €181,72m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60 cm
d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre
base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió 

F981AG6F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,15500/R 23,850000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

11,94600/R 19,910000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,10100 19,10100
Materials:

1,1049036,830000,030B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

144,70740141,870001,020B9811G6F =xPeça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada

m

Subtotal... 145,81230 145,81230
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,286521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 165,19982

16,5199810,00%GASTOS INDIRECTOS

181,71980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,08m Gual de vehícles de 20 cm, recte, de pedra granítica
de mides 75x20x25cm. i dos caps de remat de
50x20x25 cm. de granit col.locat amb base de formigó
(veure fitxa detall)

F981U020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,50600/R 17,530000,200A0122000 =xOficial 1a paletah

7,43400/R 16,520000,450A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 10,94000 10,94000
Materials:

3,4352042,940000,080B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

25,2400025,240001,000B981U020 =xGual de vehícles de 20 cm, recte, de pedra graníticam

0,7627376,273000,010D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 29,43793 29,43793
Altres:

% 0,6056740,378001,50%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,60567 0,60567

COST DIRECTE 40,98360

4,0983610,00%GASTOS INDIRECTOS

45,08196COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €181,72m Gual de vehícles de 60 cm, recte, de pedra granítica,
gra fi amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30
cm, inclòs part proporcional de caps de remat de
64x40x30 cm conformats amb quart de circumferència
de 40 cm de radi, col.locat amb base de formigó (veure
fitxa detall)

F981U060 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,15500/R 23,850000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

11,94600/R 19,910000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,10100 19,10100
Materials:

1,1049036,830000,030B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

144,70740141,870001,020B9811G6F =xPeça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada

m

Subtotal... 145,81230 145,81230

0,286521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 165,19982

16,5199810,00%GASTOS INDIRECTOS

181,71980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €259,40m Gual granitic corb per a vianants de 120 cm, corb (radi
segons planol) de pedra granítica, amb les cares vistes
flamejades, format per rampes de 120*40*8 cm, inclòs
part proporcional de caps rectes de remat col.locat
amb base de formigó  (veure fitxa detall)

F981U116 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,92500/R 23,850000,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

19,91000/R 19,910001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 31,83500 31,83500
Materials:

8,9700044,850000,200B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

190,00000190,000001,000B981U121 =xgual de granet curvilini de 120 cm. inclos peçes de
remat

ml

1,5254676,273000,020D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 200,49546 200,49546
Altres:

% 3,48496232,330671,50%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 3,48496 3,48496

COST DIRECTE 235,81542

23,5815410,00%GASTOS INDIRECTOS

259,39696COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €242,70m Gual granitic recte mixte de 120 cm, recte, de pedra
granítica, amb lee cares vistes flamejades, format per
rampes de llosa de granit de 120x40x10 cm, i caps
rectes de remat(cada cap format per tres peces de
40x40x25cm.) col.locat amb base de formigó (veure
fitxa detall)

F981U117 Rend.: 0,352

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

37,35085/R 17,530000,750A0122000 =xOficial 1a paletah

11,73295/R 16,520000,250A0150000 =xManobre especialistah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 49,08380 49,08380
Materials:

5,3350053,350000,100B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

161,61000161,610001,000B981U80 =xGual de mixte de 120 cm, recte, de pedra granítica,
amb les cares vistes flamejades

m

1,3463367,316500,020D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 168,29133 168,29133
Altres:

% 3,26063217,375331,50%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 3,26063 3,26063

COST DIRECTE 220,63576

22,0635810,00%GASTOS INDIRECTOS

242,69934COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €214,45m Gual per a vianants de 120 cm, recte, de pedra
granítica, amb les cares vistes flamejades, format per
rampes de 120x40x8 cm, inclòs part proporcional de
caps rectes de remat col.locat amb base de formigó
(veure fitxa detall)

F981U120 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,57500/R 15,150000,500A0121000 =xOficial 1ah

16,52000/R 16,520001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 24,09500 24,09500
Materials:

8,9700044,850000,200B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

160,00000160,000001,000B981U120 =xGual per a vianants de 120 cm, de pedra granítica,
amb les cares vistes flamejades, format per rampes de
120x40x8 cm

m

1,5254676,273000,020D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 170,49546 170,49546
Altres:

% 0,3614324,095331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,36143 0,36143
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 194,95189

19,4951910,00%GASTOS INDIRECTOS

214,44708COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €140,22ml Gual per a vianants de 120 cm, recte, de formigó,
format per rampes de llosa prefabricada de formigó
120x40x8 cm, caps biselats de reamt (veure fitxa
detall)

F981UH20 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,78750/R 15,150000,250A0121000 =xOficial 1ah

12,39000/R 16,520000,750A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,17750 16,17750
Materials:

4,4850044,850000,100B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

103,40000103,400001,000B981UH20 =xGual per a vianants de 120 cm, recte, de formigó
format per rampes de formigó de 60x40x8 cm, gravada
amb botons segons UNE 127029. i caps rectes de
remat(cada cap format per dues peces de
40x40x25cm.)  

ml

1,5254676,273000,020D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 109,41046 109,41046
Altres:

% 1,88382125,588001,50%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,88382 1,88382

COST DIRECTE 127,47178

12,7471810,00%GASTOS INDIRECTOS

140,21896COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,06m Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm,
col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a
25 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:4
amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb
formigonera de 165 l

F985160A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,39924/R 17,530000,308A0122000 =xOficial 1a paletah

10,07720/R 16,520000,610A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,47644 15,47644
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

5,1620653,940000,0957B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

7,203006,860001,050B9851600 =xPeça de formigó per a guals, monocapa, de 25x28 cmm

0,1601776,273000,0021D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 12,52523 12,52523

0,232151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,23382

2,8233810,00%GASTOS INDIRECTOS

31,05720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €172,10u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de
140x140x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb
fonament i anellat de formigó

F991UA60 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,14750/R 17,530000,750A0122000 =xOficial 1a paletah

12,39000/R 16,520000,750A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 25,53750 25,53750
Materials:

11,3274053,940000,210B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

119,21000119,210001,000B99ZZ060 =xEscocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de
140x140x20 cm i de 10 mm de gruix

u

Subtotal... 130,53740 130,53740

0,383061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 156,45796

15,6458010,00%GASTOS INDIRECTOS

172,10376COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €136,44u Escocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
100x140x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb
fonament i anellat de formigó

F991XA60 Rend.: 3,464

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,79547/R 17,530000,750A0122000 =xOficial 1a paletah

3,57679/R 16,520000,750A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,37226 7,37226
Materials:

11,3274053,940000,210B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3
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105,23000105,230001,000B99ZU060 =xEscocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat de
100x140x20 cm i de 10 mm de gruix

u

Subtotal... 116,55740 116,55740

0,110581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 124,04024

12,4040210,00%GASTOS INDIRECTOS

136,44427COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,50m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60
mm de gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

F9B4UA60 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,02400/R 17,530000,800A0122000 =xOficial 1a paletah

6,60800/R 16,520000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,63200 20,63200
Materials:

89,3112087,560001,020B0G1UC03 =xPaviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60
mm de gruix

m2

2,0195067,316500,030D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 91,33070 91,33070

0,309481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 112,27218

11,2272210,00%GASTOS INDIRECTOS

123,49940COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,40m2 Paviment de pedra natural basàltica, acabat flamejat,
de 80 mm de gruix, col.locada sobre capa de morter
M-80 de 3 a 4cm de gruix elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. amb rebliment de junts amb
beurada de morter. Inclou la neteja immediata del
paviment després de l'extensió de la beurada.

F9B4X001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,02400/R 17,530000,800A0122000 =xOficial 1a paletah

6,60800/R 16,520000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,63200 20,63200
Materials:

61,0368059,840001,020B0G1X001 =xPaviment de pedra natural basàltica, acabat flamejat,
de 80 mm de gruix.

m2

2,0195067,316500,030D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3
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Subtotal... 63,05630 63,05630

0,309481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,99778

8,3997810,00%GASTOS INDIRECTOS

92,39756COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,83m2 Paviment de pedra natural (quarsita ocre), acabat
natural, de 80 mm de gruix, col.locada sobre capa de
morter M-80 de 3 a 4cm de gruix elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. amb rebliment de junts amb
beurada de morter. Inclou la neteja immediata del
paviment després de l'extensió de la beurada. 

F9B4X002 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,02400/R 17,530000,800A0122000 =xOficial 1a paletah

6,60800/R 16,520000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,63200 20,63200
Materials:

51,4284050,420001,020B0G1X002 =xPaviment de pedra natural (quasita ocre), acabat
natural, de 80 mm degruix

m2

2,0195067,316500,030D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 53,44790 53,44790

0,309481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,38938

7,4389410,00%GASTOS INDIRECTOS

81,82832COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,22m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4
cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

F9E1F21H Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,51800/R 17,530000,600A0122000 =xOficial 1a paletah

7,76440/R 16,520000,470A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,28240 18,28240
Materials:

0,000950,950000,001B0111000 =xAiguam3

0,6425214,310000,0449B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

0,42566137,310000,0031B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

0,714002,800000,255B0818120 =xColorant en pols per a formigókg

6,905406,770001,020B9E1F200 =xPanot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2
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2,9578193,898760,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 11,64634 11,64634

0,274241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,20298

3,0203010,00%GASTOS INDIRECTOS

33,22327COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,74m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x7
cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta.
Inclòs aixecament de tapes.

F9E1X21H Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,76500/R 17,530000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

6,60800/R 16,520000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,37300 15,37300
Materials:

0,000950,950000,001B0111000 =xAiguam3

0,6425214,310000,0449B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

0,42566137,310000,0031B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

0,714002,800000,255B0818120 =xColorant en pols per a formigókg

6,691206,560001,020B9E1X200 =xPanot de color de 20x20x7 cm, classe 1a, preu altm2

2,9578193,898760,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 11,43214 11,43214

0,230601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,03574

2,7035710,00%GASTOS INDIRECTOS

29,73931COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,90t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

F9H11731 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45315/R 23,850000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,71226/R 19,910000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,16541 2,16541
Maquinària:
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0,68112/R 56,760000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,46060/R 46,060000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,63384/R 52,820000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,77556 1,77556
Materials:

52,3000052,300001,000B9H11731 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

t

Subtotal... 52,30000 52,30000

0,032481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,27345

5,6273510,00%GASTOS INDIRECTOS

61,90080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,60m Formació d'esglaó format per contrapetja d'acer
corten, massissat de formigó i estesa de pedra natural
(quasita roja), acabat natural, de 30 mm de gruix.

F9V3X001 Rend.: 1,000

 €44,62u Esgaló de formigó HA-25/P/20/IIa, 1 metre d'amplada,
28 cm d'estesa i 18,5 cm d'alçada. Acabat lliscat i
axanfrenat.

F9VX0001 Rend.: 1,000

 €2.330,47u Formació parterre amb planxa d'acer corten de 4 mm
de gruix. Cantells arrodonits amb plecs. Xapa plegada
a taller.
Completament col·locada i fonamentada sobre
formigó. Incloent repicat i enlluït de la paret lateral del
paviment de la plaça, pates per a la fixació en el
parament vertical i escaires d'arriostraments en les
cantonades.

F9VX0002 Rend.: 1,000

 €52,86u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 70 cm
de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

FBB12111 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,21600/R 16,520000,800A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,21600 13,21600
Materials:

34,6400034,640001,000BBM11101 =xPlaca triangular, de 70 cm amb pintura no reflectorau

Subtotal... 34,64000 34,64000

0,198241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,05424

4,8054210,00%GASTOS INDIRECTOS

52,85966COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €45,15u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

FBB12251 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,21600/R 16,520000,800A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,21600 13,21600
Materials:

27,6300027,630001,000BBM12601 =xPlaca circular, de diàmetre 60 cm amb pintura no
reflectora

u

Subtotal... 27,63000 27,63000

0,198241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,04424

4,1044210,00%GASTOS INDIRECTOS

45,14866COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,46u Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 90 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

FBB12361 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,21600/R 16,520000,800A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,21600 13,21600
Materials:

75,1900075,190001,000BBM13701 =xPlaca octogonal, de diàmetre 90 cm amb pintura no
reflectora

u

Subtotal... 75,19000 75,19000

0,198241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 88,60424

8,8604210,00%GASTOS INDIRECTOS

97,46466COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,66m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
80x40x3 mm, col·locat a terra formigonat

FBBZ1220 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,87650/R 17,530000,050A0122000 =xOficial 1a paletah

1,65200/R 16,520000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,52850 2,52850
Materials:

22,6000022,600001,000BBMZ1C20 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x3 mm, per a
senyalització vertical

m

1,7978461,151180,0294D060M022 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3
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Subtotal... 24,39784 24,39784

0,037931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,96427

2,6964310,00%GASTOS INDIRECTOS

29,66069COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €124,64m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 200 mm i de 240 a 300 mm d'alçària, sense
perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada
classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó
amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de
gruix

FD5H2AC5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,25900/R 17,530000,300A0122000 =xOficial 1a paletah

7,43400/R 16,520000,450A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,69300 12,69300
Materials:

5,9271953,350000,1111B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

94,5000090,000001,050BD5H2AC5 =xCanal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 200 mm i 240 a 300 mm d'alçària, sense perfil
lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe
B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal

m

Subtotal... 100,42719 100,42719

0,190401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 113,31059

11,3310610,00%GASTOS INDIRECTOS

124,64164COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €153,47m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 300 mm i de 240 a 300 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400,
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de
150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

FD5HB1G8 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,31080/R 17,530000,360A0122000 =xOficial 1a paletah

8,92080/R 16,520000,540A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,23160 15,23160
Materials:

8,8027553,350000,165B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3
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115,25850109,770001,050BD5HB1G8 =xCanal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 300 mm i 240 a 300 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400 segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal

m

Subtotal... 124,06125 124,06125

0,228471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 139,52132

13,9521310,00%GASTOS INDIRECTOS

153,47346COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,38m Bastiment i reixa interceptora de fosa dúctil, recolzada,
de 650x330x40 mm, classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció,
col·locat amb morter.

FD5HX001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,25900/R 17,530000,300A0122000 =xOficial 1a paletah

7,43400/R 16,520000,450A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,69300 12,69300
Materials:

45,6435043,470001,050BD5ZBJA0 =xBastiment i reixa de fosa dúctil,, de 650x330x40 mm,
classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de
superfície d'absorció

u

Subtotal... 45,64350 45,64350

0,190401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,52689

5,8526910,00%GASTOS INDIRECTOS

64,37958COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €126,69m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 14
cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:2:10,
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I 

FD5KJ35E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

47,46150/R 23,850001,990A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

39,62090/R 19,910001,990A0140000 =xManobreh

Subtotal... 87,08240 87,08240
Materials:

0,001900,950000,002B0111000 =xAiguam3

0,5103983,670000,0061B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

10,6806753,350000,2002B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

7,799400,2000038,997B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u
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7,7936093,898760,083D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 26,78596 26,78596

1,306241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 115,17460

11,5174610,00%GASTOS INDIRECTOS

126,69206COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €126,69m Caixa per a interceptor de 80x80 cm, amb parets de 14
cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:2:10,
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I 

FD5KX35E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

47,46150/R 23,850001,990A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

39,62090/R 19,910001,990A0140000 =xManobreh

Subtotal... 87,08240 87,08240
Materials:

0,001900,950000,002B0111000 =xAiguam3

0,5103983,670000,0061B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

10,6806753,350000,2002B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

7,799400,2000038,997B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

7,7936093,898760,083D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 26,78596 26,78596

1,306241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 115,17460

11,5174610,00%GASTOS INDIRECTOS

126,69206COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €764,16u Reixa plana per a interceptor, de fosa dúctil de 1030 x
528 mm tipus BARCINO EN124 D400 AENOR ,
carrega 400 kN, col·locada amb 4 suports de nivellacio
model Kit de scellement BARCINO (pvp 644,30 € + 4 x
5,70 €). Inclou col·locació 

FD5Z7ACK Rend.: 0,005

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

286,20000/R 23,850000,060A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

238,92000/R 19,910000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 525,12000 525,12000
Materials:
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161,69000161,690001,000BD5ZU001 =xreixa concava mod. C700V de 650*650ut

Subtotal... 161,69000 161,69000

7,876801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 694,68680

69,4686810,00%GASTOS INDIRECTOS

764,15548COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,51u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de
780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb
morter

FD5ZBJA4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,01200/R 17,530000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

6,60800/R 16,520000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,62000 13,62000
Materials:

1,3480033,700000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

43,4700043,470001,000BD5ZBJA0 =xBastiment i reixa de fosa dúctil,, de 650x330x40 mm,
classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de
superfície d'absorció

u

Subtotal... 44,81800 44,81800

0,204301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,64230

5,8642310,00%GASTOS INDIRECTOS

64,50653COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,96u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de
780x380x40 mm i 45 kg de pes i col·locada amb
morter

FD5ZBJC4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,01200/R 17,530000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

6,60800/R 16,520000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,62000 13,62000
Materials:

1,3480033,700000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

58,4300058,430001,000BD5ZBJC0 =xReixa fixa per a embornal, de fosa grisa de
780x380x40 mm i 45 kg de pes

u

Subtotal... 59,77800 59,77800

0,204301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,60230

7,3602310,00%GASTOS INDIRECTOS
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80,96253COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,30u Bastiment i reixa còncava de fosa dúctil model C700V
o similar, abatible i amb tanca, per a embornal, de
700x700x75 mm, classe C250 segons norma UNE-EN
124, i 12 dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb
morter.

FD5ZC700 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,01200/R 17,530000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

6,60800/R 16,520000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,62000 13,62000
Materials:

1,3480033,700000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

86,0100086,010001,000BD5X700 =xBastiment i reixa còncava de fosa dúctil model C700V
o similar, abatible i amb tanca, per a embornal, de
700x700x75 mm, classe C250 segons norma UNE-EN
124,  i 12 dm2 de superfície d'absorció.

u

Subtotal... 87,35800 87,35800

0,204301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,18230

10,1182310,00%GASTOS INDIRECTOS

111,30053COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,73m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
315 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7JJ146 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,28190/R 20,390000,210A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,16680/R 15,080000,210A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,44870 7,44870
Materials:

8,557808,390001,020BD7JJ140 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 8,55780 8,55780

0,111731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,11823

1,6118210,00%GASTOS INDIRECTOS

17,73005COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €39,34m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
500 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7JN146 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,95210/R 20,390000,390A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,88120/R 15,080000,390A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,83330 13,83330
Materials:

21,7260021,300001,020BD7JN140 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 21,72600 21,72600

0,207501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,76680

3,5766810,00%GASTOS INDIRECTOS

39,34348COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,35m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
630 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7JQ146 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,99110/R 20,390000,490A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,38920/R 15,080000,490A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,38030 17,38030
Materials:

33,5886032,930001,020BD7JQ140 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 33,58860 33,58860

0,260701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,22960

5,1229610,00%GASTOS INDIRECTOS

56,35256COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €52,11m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa inclós
connexió a arquetes o caixes d'embornals i a col.lector
o pou nou o existent

FD7JQ185 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,99110/R 20,390000,490A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,38920/R 15,080000,490A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,38030 17,38030
Materials:

29,7330029,150001,020BD7JQ180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 29,73300 29,73300

0,260701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,37400

4,7374010,00%GASTOS INDIRECTOS

52,11140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,70m Recobriment protector interior per a claveguera de tub
de formigó amb vorera interior i volta de 60x130 cm,
amb 0,89 kg/m2 per m2 de brea epoxi, a dues mans
fins a 1/3 de tub

FD8CA212 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,14220/R 16,520000,735A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,14220 12,14220
Materials:

12,857649,830001,308B8ZAP000 =xBrea epoxikg

Subtotal... 12,85764 12,85764

0,182131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,18197

2,5182010,00%GASTOS INDIRECTOS

27,70017COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,25m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó de diàmetre 90 cm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

FD95K470 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,47094/R 17,530000,198A0122000 =xOficial 1a paletah

3,27096/R 16,520000,198A0150000 =xManobre especialistah



POCTEFA. PROJECTE BICITRANSCAT
ZONA EST DE FIGUERES
ACTUACIÓ 1 - SETEMBRE 2019
PROJECTE D´ADEQUACIÓ DE LA VIA LÀCTEA I ACCÉS AL CAMÍ DE LES CABOQUES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 6,74190 6,74190
Materials:

17,0186553,350000,319B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 17,01865 17,01865

0,101131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,86168

2,3861710,00%GASTOS INDIRECTOS

26,24785COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,29u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15
cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de
diàmetre 40 cm

FDB27469 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,01200/R 17,530000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

6,83928/R 16,520000,414A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,85128 13,85128
Materials:

23,4740053,350000,440B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 23,47400 23,47400

0,207771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,53305

3,7533010,00%GASTOS INDIRECTOS

41,28635COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €141,16u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible, pas lliure de 610 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

FDDZCED4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,50600/R 17,530000,200A0122000 =xOficial 1a paletah

3,30400/R 16,520000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,81000 6,81000
Materials:

1,2030933,700000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

120,21000120,210001,000BDDZCED0 =xBastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 610 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 121,41309 121,41309
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0,102151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 128,32524

12,8325210,00%GASTOS INDIRECTOS

141,15776COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,82m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80
mm i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

FDG32357 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21036/R 17,530000,012A0122000 =xOficial 1a paletah

0,19824/R 16,520000,012A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,40860 0,40860
Materials:

3,5211053,350000,066B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

2,268001,080002,100BG22RG10 =xTub corbable corrugat de PVC, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió
de 250 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 5,78910 5,78910

0,006131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,20383

0,6203810,00%GASTOS INDIRECTOS

6,82421COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,53m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=160
mm i dau de recobriment de 40x25 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

FDG3X001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21036/R 17,530000,012A0122000 =xOficial 1a paletah

0,19824/R 16,520000,012A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,40860 0,40860
Materials:

4,6948053,350000,088B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

6,279002,990002,100BG22TP10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 10,97380 10,97380
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0,006131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,38853

1,1388510,00%GASTOS INDIRECTOS

12,52738COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,64m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=63
mm i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

FDG3X002 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,75300/R 17,530000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

0,16520/R 16,520000,010A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,91820 1,91820
Materials:

4,6948053,350000,088B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

5,754002,740002,100BG22RP10 =xTub corbable corrugat de PVC de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllat i no propagador de la flama, resistencia
a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N,
per canalitzacions soterrades.

m

Subtotal... 10,44880 10,44880

0,028771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,39577

1,2395810,00%GASTOS INDIRECTOS

13,63535COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,84m Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de
D=63 mm i dau de recobriment de 40x40 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

FDG3X004 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,75300/R 17,530000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

0,16520/R 16,520000,010A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,91820 1,91820
Materials:

8,2159053,350000,154B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

11,508002,740004,200BG22RP10 =xTub corbable corrugat de PVC de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllat i no propagador de la flama, resistencia
a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N,
per canalitzacions soterrades.

m

Subtotal... 19,72390 19,72390

0,028771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,67087

2,1670910,00%GASTOS INDIRECTOS
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23,83796COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,36m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=160
mm 

FDG3X010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21036/R 17,530000,012A0122000 =xOficial 1a paletah

0,19824/R 16,520000,012A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,40860 0,40860
Materials:

6,279002,990002,100BG22TP10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 6,27900 6,27900

0,006131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,69373

0,6693710,00%GASTOS INDIRECTOS

7,36310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,33m Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de
D=160 mm i dau de recobriment de 40x40 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

FDG3X011 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21036/R 17,530000,012A0122000 =xOficial 1a paletah

0,19824/R 16,520000,012A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,40860 0,40860
Materials:

8,5360053,350000,160B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

12,259002,990004,100BG22TP10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 20,79500 20,79500

0,006131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,20973

2,1209710,00%GASTOS INDIRECTOS

23,33070COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,60m Canalització amb sis tubs de PVC corrugat de D=160
mm i dau de recobriment de 60x40 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

FDG3X012 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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ACTUACIÓ 1 - SETEMBRE 2019
PROJECTE D´ADEQUACIÓ DE LA VIA LÀCTEA I ACCÉS AL CAMÍ DE LES CABOQUES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:

0,21036/R 17,530000,012A0122000 =xOficial 1a paletah

0,19824/R 16,520000,012A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,40860 0,40860
Materials:

12,8040053,350000,240B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

18,239002,990006,100BG22TP10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 31,04300 31,04300

0,006131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,45773

3,1457710,00%GASTOS INDIRECTOS

34,60350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,55m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de
160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

FDG51457 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,15150/R 15,150000,010A0121000 =xOficial 1ah

0,19910/R 19,910000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,35060 0,35060
Materials:

3,5211053,350000,066B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

2,990002,990001,000BG22TP10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 6,51110 6,51110

0,005261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,86696

0,6867010,00%GASTOS INDIRECTOS

7,55365COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,54m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

FDG52357 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18180/R 15,150000,012A0121000 =xOficial 1ah



POCTEFA. PROJECTE BICITRANSCAT
ZONA EST DE FIGUERES
ACTUACIÓ 1 - SETEMBRE 2019
PROJECTE D´ADEQUACIÓ DE LA VIA LÀCTEA I ACCÉS AL CAMÍ DE LES CABOQUES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,23892/R 19,910000,012A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,42072 0,42072
Materials:

3,5211053,350000,066B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

1,995000,950002,100BG22TD10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 5,51610 5,51610

0,006311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,94313

0,5943110,00%GASTOS INDIRECTOS

6,53744COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,25m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

FDG52657 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18180/R 15,150000,012A0121000 =xOficial 1ah

0,23892/R 19,910000,012A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,42072 0,42072
Materials:

3,5211053,350000,066B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

6,279002,990002,100BG22TP10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 9,80010 9,80010

0,006311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,22713

1,0227110,00%GASTOS INDIRECTOS

11,24984COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,82m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de
polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I.

FDG54677 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24542/R 17,530000,014A0122000 =xOficial 1a paletah

0,23128/R 16,520000,014A0150000 =xManobre especialistah



POCTEFA. PROJECTE BICITRANSCAT
ZONA EST DE FIGUERES
ACTUACIÓ 1 - SETEMBRE 2019
PROJECTE D´ADEQUACIÓ DE LA VIA LÀCTEA I ACCÉS AL CAMÍ DE LES CABOQUES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,47670 0,47670
Materials:

5,2816553,350000,099B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

12,259002,990004,100BG22TP10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 17,54065 17,54065

COST DIRECTE 18,01735

1,8017410,00%GASTOS INDIRECTOS

19,81909COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.462,67ut Treballs de reforma de les instal.lacions semafòriques
del c/ Damas Calvet inclosos en el pressupost
BI/000199-280V1 de Bonal ( veure annexes)

FDG5U0B1 Rend.: 1,000

 €4.283,68ut Treballs de reforma de les instal.lacions semafòriques
del c/ Cusí Fortunet inclosos en el pressupost
BI/000199-280 V1 de Bonal ( veure annexes)

FDG5U0B2 Rend.: 1,000

 €2.462,67ut Treballs de reforma de les instal.lacions semafòriques
del c/ Damas Calvet inclosos en el pressupost
BI/000199-280V1 de Bonal ( veure annexes)

FDG5U0B3 Rend.: 1,000

 €0,29m Banda senyalitzadora de 30 cm d'amplària, col·locada
al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la xarxa, amb
especificació i color segons tipologia de servei

FDGZU010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16520/R 16,520000,010A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,16520 0,16520
Materials:

0,102000,100001,020BDGZU010 =xBanda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

m

Subtotal... 0,10200 0,10200

COST DIRECTE 0,26720

0,0267210,00%GASTOS INDIRECTOS

0,29392COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,24u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

FDK262B7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,76500/R 17,530000,500A0122000 =xOficial 1a paletah



POCTEFA. PROJECTE BICITRANSCAT
ZONA EST DE FIGUERES
ACTUACIÓ 1 - SETEMBRE 2019
PROJECTE D´ADEQUACIÓ DE LA VIA LÀCTEA I ACCÉS AL CAMÍ DE LES CABOQUES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

16,52000/R 16,520001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 25,28500 25,28500
Maquinària:

7,88800/R 39,440000,200C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 7,88800 7,88800
Materials:

2,4347042,940000,0567B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

12,4100012,410001,000BDK21495 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 14,84470 14,84470

0,379281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,39698

4,8397010,00%GASTOS INDIRECTOS

53,23667COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €383,42u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

FDK26E17 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,13550/R 17,530000,350A0122000 =xOficial 1a paletah

11,56400/R 16,520000,700A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,69950 17,69950
Maquinària:

6,58648/R 39,440000,167C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 6,58648 6,58648
Materials:

7,5746242,940000,1764B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

316,44000316,440001,000BDK218ZJ =xPericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia

u

Subtotal... 324,01462 324,01462

0,265491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 348,56609

34,8566110,00%GASTOS INDIRECTOS

383,42270COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €774,84ut Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
tipus DF sense marc per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació, inclosa tapa
i marc tipus D de telefonica 

FDK2U101 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€



POCTEFA. PROJECTE BICITRANSCAT
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ACTUACIÓ 1 - SETEMBRE 2019
PROJECTE D´ADEQUACIÓ DE LA VIA LÀCTEA I ACCÉS AL CAMÍ DE LES CABOQUES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:

47,70000/R 23,850002,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

19,91000/R 19,910001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 67,61000 67,61000
Maquinària:

19,72000/R 39,440000,500C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 19,72000 19,72000
Materials:

6,2868012,090000,520B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst

252,27000252,270001,000BD1CU001 =xarqueta prefabricada formigó ti pus DF sense marcut

Subtotal... 258,55680 258,55680
Altres:

358,51000358,510001,000A012NB01 =xTapa i marc tipus D de telefonicau

Subtotal... 358,51000 358,51000

COST DIRECTE 704,39680

70,4396810,00%GASTOS INDIRECTOS

774,83648COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,42u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

FDKZ3174 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,88850/R 17,530000,450A0122000 =xOficial 1a paletah

7,43400/R 16,520000,450A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,32250 15,32250
Materials:

0,2320336,830000,0063B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

34,6000034,600001,000BDKZ3170 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

u

Subtotal... 34,83203 34,83203

0,229841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,38437

5,0384410,00%GASTOS INDIRECTOS

55,42280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.045,79ut Execució de la connexió dels nous col·lectors i els
embornals directes a la riera segons detall  FISERSA

FDKZU001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.515,00000/R 15,15000100,000A0121000 =xOficial 1ah

1.493,25000/R 19,9100075,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3.008,25000 3.008,25000



POCTEFA. PROJECTE BICITRANSCAT
ZONA EST DE FIGUERES
ACTUACIÓ 1 - SETEMBRE 2019
PROJECTE D´ADEQUACIÓ DE LA VIA LÀCTEA I ACCÉS AL CAMÍ DE LES CABOQUES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 67Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:

488,9000048,8900010,000B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

180,8400015,0700012,000BD7JL180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 669,74000 669,74000

COST DIRECTE 3.677,99000

367,7990010,00%GASTOS INDIRECTOS

4.045,78900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,09m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

FFB19455 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,07800/R 20,390000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,80960/R 15,080000,120A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,88760 5,88760
Materials:

1,326001,300001,020BFB19400 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

2,6800013,400000,200BFWB1905 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,100000,100001,000BFYB1905 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 4,10600 4,10600

0,088311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,08191

1,0081910,00%GASTOS INDIRECTOS

11,09011COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,29m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

FFB1C355 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,07800/R 20,390000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,77000/R 15,080000,250A013M000 =xAjudant muntadorh



POCTEFA. PROJECTE BICITRANSCAT
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ACTUACIÓ 1 - SETEMBRE 2019
PROJECTE D´ADEQUACIÓ DE LA VIA LÀCTEA I ACCÉS AL CAMÍ DE LES CABOQUES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 7,84800 7,84800
Materials:

3,162003,100001,020BFB1C300 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

4,4140022,070000,200BFWB1C05 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,180000,180001,000BFYB1C05 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 7,75600 7,75600

0,117721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,72172

1,5721710,00%GASTOS INDIRECTOS

17,29389COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,96m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

FFB1E355 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,11700/R 20,390000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,46840/R 15,080000,230A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,58540 9,58540
Materials:

4,467604,380001,020BFB1E300 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

3,6650014,660000,250BFWB1E05 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,280000,280001,000BFYB1E05 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 8,41260 8,41260

0,143781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,14178

1,8141810,00%GASTOS INDIRECTOS

19,95596COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PROJECTE D´ADEQUACIÓ DE LA VIA LÀCTEA I ACCÉS AL CAMÍ DE LES CABOQUES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €596,99u Modificació d'escomesa particular incloent:
- Treballs en façana existent per a generar obertura

per a permetre la col·locació de CDU i Caixa de
protecció i

messura associada, incloent estintolaments
necessaris d'estructura.

- Subministra i col·locació d'armari prefabricat
monobloc i peana homologat per companyia amb
porta metàl·lica

i capacitat per albergar caixa de distribució en
urbanitzacions.

- Subministra i col·locació de caixa de distribució
urbana, complerta, segons normes companyia.

- Subministra i col·locació de caixa de protecció i
messura tipus CPM-MF2/4 homolgada per companyia.

- Enderrocs interiors, execució de rases, regates,
col·locació de tubulars soterrats o grapejats,
reposicions de

paviment i paraments necessaris per a connectar la
CPM amb el cablejat d'escomesa original.

- Cablejats i connexions entre CPM i cablejat
d'escomesa original, incloent interconnexió interior per
col·locació
     exterior de comptador.

- Treballs auxiliars a companyia elèctrica amb
aportació de petit material.

- Modificació, reconstrucció de façana, baranes i
tancaments afectat per la implantació del nou armari.
- Acondicionament de parament afectat per la retirada

de cablejats i elements de fixació previs
- Senyalització específica de la zona d'afectació,

incloent zona de protecció interior.
- Càrrega manual, transport i cànon d'abocament de

runa genera durant el procés.

FG14MALU Rend.: 1,000

 €1,96m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè
de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

FG22TD1K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,50975/R 20,390000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,28780/R 14,390000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,79755 0,79755
Materials:

0,969000,950001,020BG22TD10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 0,96900 0,96900

0,011961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,77851

0,1778510,00%GASTOS INDIRECTOS

1,95636COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 70Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.750,00paj desmuntatge, soterrament i nova instal.lació de
conductors elèctrics segons pressupost ENDESA 

FG22U101 Rend.: 1,000

 €7,82m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment

FG23ED15 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,06028/R 20,390000,052A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,71950/R 14,390000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,77978 1,77978
Materials:

5,100005,000001,020BG23ED10 =xTub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

m

0,200000,200001,000BGW23000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'aceru

Subtotal... 5,30000 5,30000

0,026701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,10648

0,7106510,00%GASTOS INDIRECTOS

7,81712COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €133,32u Conversió aerea-subterrània de baixa tensió. inclou
subministre i col·locació amb grapes de doble pota,
petit material necessari, tub d'acer galvanitzat de 100
mm de diàmetre i 3 m de longitud - l'extrem del tub que
quedi a l'aire lliure es segellarà mitjançant caputxó de
protecció de diàmetre nominal, resistència a l'impacte
de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, totalment
instal·lat.

FG23XBT1 Rend.: 1,000

 €2,33m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4
x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat aeri

FG31D548 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36702/R 20,390000,018A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,25902/R 14,390000,018A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,62604 0,62604
Materials:

1,479001,450001,020BG31D540 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4
x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

m

Subtotal... 1,47900 1,47900

0,009391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,11443

0,2114410,00%GASTOS INDIRECTOS
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2,32587COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,88m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x2,5 mm2, col·locat en tub

FG326306 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20390/R 20,390000,010A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,14390/R 14,390000,010A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,34780 0,34780
Materials:

0,448800,440001,020BG326300 =xConductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x2,5 mm2

m

Subtotal... 0,44880 0,44880

0,005221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,80182

0,0801810,00%GASTOS INDIRECTOS

0,88200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,38m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 2x6 mm2, col·locat en tub

FG32X001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20390/R 20,390000,010A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,14390/R 14,390000,010A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,34780 0,34780
Materials:

0,897600,880001,020BG32X001 =xConductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 2x6 mm2

m

Subtotal... 0,89760 0,89760

0,005221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,25062

0,1250610,00%GASTOS INDIRECTOS

1,37568COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,22u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim,
bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i
muntada superficialment

FG4662A2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,71187/R 20,390000,133A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,59750/R 14,390000,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,30937 6,30937
Materials:

26,2200026,220001,000BG4662A0 =xCaixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim,
bipolar, per a fusibles cilíndrics grandària 10x38 mm

u
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0,300000,300001,000BGW46000 =xPart proporcional d'accessoris per a caixes
seccionadores fusibles

u

Subtotal... 26,52000 26,52000

0,094641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,92401

3,2924010,00%GASTOS INDIRECTOS

36,21641COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.867,36u Columna cilindrica model prim de 8,00 m d'alçaria,
coronament sense platina, amb base platina i porta,
col.locada sobre dau de formigo, inclosa l'execucio de
la cimentacio, gruament, anivellament, instal.lacio de
presa de terra, instal.lacio electrica completa de
l'interior del suport i transport de terres sobrants a
l'abocador Incorpora creueta per a 10 focus de planxa
de ferro galvanitzada i incorpora 2 caixes de 4 fusibles
dintre de la columna. inclos tot l'equip electric i el
cablejat interior i platina de suport.

FHM1E510 Rend.: 1,000

 €82,50u Braç mural, per ancorar a apret segons detall fixat amb
pletina i cargols.

FHM22701 Rend.: 1,004

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,23157/R 20,390000,750A012H000 =xOficial 1a electricistah

9,33057/R 14,390000,651A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 24,56214 24,56214
Materials:

38,6900038,690001,000BHM22700 =xBraç mural, per ancorar a paret segons detall.u

11,7500011,750001,000BHWM200 =xPart proporcional d'accessoris per a braços murals.u

Subtotal... 50,44000 50,44000

COST DIRECTE 75,00214

7,5002110,00%GASTOS INDIRECTOS

82,50235COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €303,32u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 5 m
d'alçària i 1 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre
dau de formigó

FHM31H7A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,80670/R 20,390000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah

7,62670/R 14,390000,530A013H000 =xAjudant electricistah

4,13000/R 16,520000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,56340 22,56340
Maquinària:

20,90320/R 39,440000,530C1503000 =xCamió gruah

17,70730/R 33,410000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
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Subtotal... 38,61050 38,61050
Materials:

13,0534853,940000,242B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

167,80000167,800001,000BHM31H7A =xBàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat,
d'alçària 5 m i 1 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

u

33,3800033,380001,000BHWM3000 =xPart proporcional d'accessoris per a bàculsu

Subtotal... 214,23348 214,23348

0,338451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 275,74583

27,5745810,00%GASTOS INDIRECTOS

303,32041COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.697,61u Desmuntatge de linies aeries, lluminaries a substituir,
arranjament de façanes inclós pintura.

FHMNU102 Rend.: 1,000

 €1.100,00u Recol·locació d'antena, inclosa l'estesa de cable UTP-
CAT 5E i feines necessaries per la posada en
funcionament.

FHMNU105 Rend.: 1,000

 €277,20u Recol·locació de bàcul i lluminaria existents, inclosa
fonamentació de formigó i perns

FHMNU10A Rend.: 1,000

 €44,55u Instal.lador de regulador PLC DIMBAR 1-10 V o
similiar. Totalment instl.lat i muntat en façana dins de
caixa de conexions estanca.

FHMNU201 Rend.: 1,000

 €1.318,10u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
alumini fos, equipat amb 6 móduls LED estancs amb
grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 120
LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable
de 129 W de potència total, flux lluminós 9650 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h,
aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar
lateralment i acoblat al suport

FHN15FA4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,13650/R 20,390000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,03650/R 14,390000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,17300 12,17300
Materials:

1.185,920001.185,920001,000BHN15FA4 =xLlum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos
d'alumini fos, equipat amb 6 móduls LED estancs amb
grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 120
LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable
de 129 W de potència total, flux lluminós de 9650
lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000
h, aïllament elèctric de classe I, amb accessori per fixar
lateralment al suport

u

Subtotal... 1.185,92000 1.185,92000
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0,182601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.198,27559

119,8275610,00%GASTOS INDIRECTOS

1.318,10315COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €497,59u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 70 W, da escollir per la DO (PVP 440€), tancada,
amb reactancia de doble nivell electrónica i acoblada
al suport, inclos regulador alimentador DALI amb
DINVAR

FHN33581 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,13650/R 20,390000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,03650/R 14,390000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,17300 12,17300
Materials:

440,00000440,000001,000BHN33580 =xLlumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 70 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a
equip

u

Subtotal... 440,00000 440,00000

0,182601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 452,35560

45,2355610,00%GASTOS INDIRECTOS

497,59115COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €175,67u Projector per a exteriors amb làmpades de vapor de
mercuri amb reflector de distribució intensiva, amb
làmpada de 250 W, de forma circular, tancat i muntat
amb lira

FHQ21G74 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,13650/R 20,390000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,03650/R 14,390000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,17300 12,17300
Materials:

131,57000131,570001,000BHQ21G70 =xProjector per a exteriors amb reflector de distribució
intensiva, amb làmpada de vapor de mercuri de 250
W, de forma circular, tancat

u

15,7700015,770001,000BHWQ2000 =xPart proporcional d'accessoris de projectors amb
làmpada de vapor de mercuri

u

Subtotal... 147,34000 147,34000

0,182601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 159,69559

15,9695610,00%GASTOS INDIRECTOS
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175,66515COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €869,00ut Armari de xapa metàl·lica segons detall de projecte,
per escomesa i quadres de control semaforic de
modes 90x65x125, inclosa peana de formigó

FHQ6U115 Rend.: 1,000

 €1.540,00ut Armari de xapa metàl·lica segons detall de projecte,
per adossar a l'ET existent. de dimensions
320x220x40, sense fons.

FHQ6U117 Rend.: 1,000

 €771,89u Filtre de sorra, acer inoxidable, de 22 m3/h, amb
connexió de diàmetre 2´´, muntat sobre bancada

FJ652A56 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

116,83000/R 16,690007,000A012J000 =xOficial 1a lampistah

110,25000/R 15,750007,000A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 227,08000 227,08000
Materials:

471,23000471,230001,000BJ652A50 =xFiltre de sorra, acer inoxidable, de 22 m3/h, amb
connexió de diàmetre 2´´

u

Subtotal... 471,23000 471,23000

3,406201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 701,71620

70,1716210,00%GASTOS INDIRECTOS

771,88782COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,21u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de
diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos

FJS5A615 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,65070/R 20,390000,130A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,96040/R 15,080000,130A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,61110 4,61110
Materials:

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

u

1,800000,400004,500BJS51610 =xTub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cecm

Subtotal... 1,82400 1,82400

0,115282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,55038

0,6550410,00%GASTOS INDIRECTOS

7,20542COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €368,30u Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions
mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h, com a màxim,
sense vàlvula de seguretat, roscat, muntat entre tubs

FK213216 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,29250/R 20,390000,750A012M000 =xOficial 1a muntadorh

11,31000/R 15,080000,750A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 26,60250 26,60250
Materials:

307,82000307,820001,000BK213210 =xRegulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions
mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h, com a màxim,
sense vàlvula de seguretat, roscat

u

Subtotal... 307,82000 307,82000

0,399041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 334,82154

33,4821510,00%GASTOS INDIRECTOS

368,30369COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,42u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment

FN121687 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,11700/R 20,390000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,52400/R 15,080000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,64100 10,64100
Materials:

39,5800039,580001,000BN121680 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa

u

Subtotal... 39,58000 39,58000

0,159621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,38061

5,0380610,00%GASTOS INDIRECTOS

55,41868COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €98,50u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment

FN1216B7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,45740/R 20,390000,660A012M000 =xOficial 1a muntadorh

9,95280/R 15,080000,660A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 23,41020 23,41020
Materials:

65,7800065,780001,000BN1216B0 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa

u

Subtotal... 65,78000 65,78000

0,351151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,54135

8,9541410,00%GASTOS INDIRECTOS

98,49549COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €121,50u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment

FN1216D7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,12760/R 20,390000,840A012M000 =xOficial 1a muntadorh

12,66720/R 15,080000,840A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 29,79480 29,79480
Materials:

80,2100080,210001,000BN1216D0 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa

u

Subtotal... 80,21000 80,21000
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0,446921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 110,45172

11,0451710,00%GASTOS INDIRECTOS

121,49689COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,94u Desconnexió de l'escomesa provisional i connexió de
la nova escomesa a l'edifici, segons pressupost
EXP02977

FN12U101 Rend.: 1,000

 €27.445,65ut Instal.lació xarxa aigua segons pressupost FISERSA
exp03004 (veure annexes)

FN12U112 Rend.: 1,000

 €56,06u Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN
12334, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250
(GG25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres),
bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR) i
tancament de seient metàl·lic, muntada en pericó de
canalització soterrada

FN8615B4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,17550/R 20,390000,450A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,78600/R 15,080000,450A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,96150 15,96150
Materials:

34,7600034,760001,000BN8615B0 =xVàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN
12334, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250
(GG25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres),
bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR) i
tancament de seient metàl·lic

u

Subtotal... 34,76000 34,76000

0,239421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,96092

5,0960910,00%GASTOS INDIRECTOS

56,05701COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €266,96u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de
llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i
recolzabraços de fusta, col·locat amb fixacions
mecàniques

FQ11GB10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,29090/R 17,530000,530A0122000 =xOficial 1a paletah

8,75560/R 16,520000,530A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,04650 18,04650
Materials:
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224,19000224,190001,000BQ11GB10 =xBanc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de
llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i
recolzabraços de fusta

u

Subtotal... 224,19000 224,19000

0,451162,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 242,68766

24,2687710,00%GASTOS INDIRECTOS

266,95643COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,06ut Col.locació de cadira acopiada a magatzem brigadaFQ11U101 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54500/R 15,150000,300A0121000 =xOficial 1ah

9,95500/R 19,910000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,50000 14,50000
Materials:

1,9165038,330000,050B0604220 =xFORMIGO H-150, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

M3

Subtotal... 1,91650 1,91650

COST DIRECTE 16,41650

1,6416510,00%GASTOS INDIRECTOS

18,05815COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €625,76u Cadira de 70 x 70 m model Morella de Santa & Cole o
equivalent en disseny, preu y qualitat, totalment
col.locat, col·locat amb fixacions mecàniques.

FQ11X001 Rend.: 1,000

 €610,05u Banc de 1,75 m de longitud, model neoromàntic de
Santa & Cole o equivalent en disseny, preu y qualitat,
de fusta tropical certificada amb certificat fsc pur amb
blanquejador de taninos, col·locat amb fixacions
mecàniques.

FQ11X002 Rend.: 1,000

 €941,53u Banc de 1,77 m de longitud, model Tao de Santa &
Cole o equivalent en disseny, preu y qualitat, , de fusta
tropical certificada amb certificat fsc pur amb
blanquejador de taninos, totalment col.locat, col·locat
amb fixacions mecàniques.

FQ11X003 Rend.: 1,000

 €1.030,76u Banc de 2,10 m de longitud, model Morella de Santa &
Cole o equivalent en disseny, preu y qualitat, col·locat
amb fixacions mecàniques.

FQ11X005 Rend.: 1,000

 €194,86u Paperera de 60/70 l tipus bcn pota rectangular (preu
unitari 150 eur/ut)

FQ21FC00 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,06000/R 15,150000,400A0121000 =xOficial 1ah

14,93250/R 19,910000,750A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 20,99250 20,99250
Maquinària:

2,31000/R 3,080000,750C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 2,31000 2,31000
Materials:

148,32000148,320001,000BQ21FC60 =xPaperera tipus PA374N de la marca MAGO URBANu

5,2061565,900680,079D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 153,52615 153,52615

0,314891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 177,14354

17,7143510,00%GASTOS INDIRECTOS

194,85789COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €194,86u Paperera de 60/70 l tipus bcn pota rectangular (preu
unitari 150 eur/ut)

FQ21FC0I Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,06000/R 15,150000,400A0121000 =xOficial 1ah

14,93250/R 19,910000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,99250 20,99250
Maquinària:

2,31000/R 3,080000,750C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 2,31000 2,31000
Materials:

148,32000148,320001,000BQ21FC60 =xPaperera tipus PA374N de la marca MAGO URBANu

5,2061565,900680,079D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 153,52615 153,52615

0,314891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 177,14354

17,7143510,00%GASTOS INDIRECTOS

194,85789COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €187,28u Paperera tipus CONCÈNTRICA sense voladis de
Durbanis.

FQ21FX65 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,01200/R 17,530000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

10,65540/R 16,520000,645A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 17,66740 17,66740
Materials:

4,2680053,350000,080B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

148,32000148,320001,000BQ21FC60 =xPaperera tipus PA374N de la marca MAGO URBANu

Subtotal... 152,58800 152,58800

COST DIRECTE 170,25540

17,0255410,00%GASTOS INDIRECTOS

187,28094COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €160,51u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer
galvanitzat, de 60 l de capacitat, ancorada amb dau de
formigó

FQ221031 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,01200/R 17,530000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

12,39000/R 16,520000,750A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,40200 19,40200
Maquinària:

2,31000/R 3,080000,750C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 2,31000 2,31000
Materials:

118,70000118,700001,000BQ221030 =xPaperera de peu de planxa desplegada d'acer
galvanitzat, de 60 l de capacitat, per a col·locació
encastada

u

5,2193365,900680,0792D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 123,91933 123,91933

0,291031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 145,92236

14,5922410,00%GASTOS INDIRECTOS

160,51460COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €496,39u Paperera sobre peu ancorat al paviment amb un dau
de formigó de 30x30x30 cm model Morlla de Santa &
Cole o equivalent en disseny, preu y qualitat, totalment
col.locada.

FQ22X001 Rend.: 1,000

 €107,50u Subministre i col.locació de barana metal.lica de tub de
5 cm.de diametre i 200 cm. de llargada (veure fixa
detall)

FQ42U001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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7,01200/R 17,530000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

6,60800/R 16,520000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,62000 13,62000
Altres:

84,1100084,110001,000FQ441551 =xBarana metal.lica de tub de 5 cm. de diametre i 200
cm. de llargada

u

Subtotal... 84,11000 84,11000

COST DIRECTE 97,73000

9,7730010,00%GASTOS INDIRECTOS

107,50300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,89u Pilona d'acer inoxidable, de forma cilíndrica Pilona
Barcelona Desmuntable amb Base C-43D-ECO o
similar, de 998 mm d'alçària i 98 mm de diàmetre,
base ancorada amb dau de formigó.

FQ42X001 Rend.: 1,000

 €64,89u Pilona d'acer inoxidable, de forma cilíndrica Pilona
Barcelona Desmuntable amb Base C-43D-ECO o
similar, de 998 mm d'alçària i 98 mm de diàmetre,
base ancorada amb dau de formigó.

FQ42X002 Rend.: 1,000

 €841,78u Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i ,
rectangular de 1x0,45 m, de 0,5 m d'alçària, col·locada
superficialment sense fixacions

FQB21513 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,50600/R 17,530000,200A0122000 =xOficial 1a paletah

3,30400/R 16,520000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,81000 6,81000
Maquinària:

7,47200/R 37,360000,200C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 7,47200 7,47200
Materials:

750,80000750,800001,000BQB21511 =xJardinera de fosa amb protecció antioxidant i ,
rectangular de 1 x 0,45 m, de 0,5 m d'alçària

u

Subtotal... 750,80000 750,80000

0,170252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 765,25225

76,5252210,00%GASTOS INDIRECTOS

841,77747COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €920,45u Jardinera DAMA mitjana o equivalent, d'acer corten, 6
mm, forma troncocònica invertida de dimensions
(diàmetre major x alçada) 132x33 cm, 66 kg de pes, i
213 L capacitat, fins i tot col·locació simplement
recolzat i neteja, mesurada la unitat col·locada en obra
.

FQB2X001 Rend.: 1,000
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 €995,48u Jardinera DAMA gran o equivalent, d'acer corten, 6
mm, forma troncocònica invertida de dimensions
(diàmetre major x alçada) 127x55 cm, 96 kg de pes, i
329 L capacitat, fins i tot col·locació simplement
recolzat i neteja, mesurada la unitat col·locada en obra
.

FQB2X002 Rend.: 1,000

 €45,10m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals

FR3PE412 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,50800/R 15,080000,100A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 1,50800 1,50800
Maquinària:

3,62400/R 36,240000,100C1315010 =xRetroexcavadora petitah

Subtotal... 3,62400 3,62400
Materials:

35,8490032,590001,100BR3PE410 =xEscorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granelm3

Subtotal... 35,84900 35,84900

0,022621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,00362

4,1003610,00%GASTOS INDIRECTOS

45,10398COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €165,68u Subministrament i plantació de falç til.ler styraciflua de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons
fórmules NTJ. Inclós excavació de clot de plantació de
80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer
reg i tutors per arbre, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució, fins la fi del període de
garantia.

FR43X002 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,24620/R 20,770000,060A012P000 =xOficial 1a jardinerh

1,80960/R 15,080000,120A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 3,05580 3,05580
Maquinària:

9,83630/R 51,770000,190C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

3,28770/R 36,530000,090C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 13,12400 13,12400
Materials:

0,097280,950000,1024B0111000 =xAiguam3
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2,3337045,580000,0512BR3P2110 =xTerra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

m3

118,13000118,130001,000BR45BJ2C =xTilia tomentosa de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

u

13,880006,940002,000BRZ21A20 =xEstaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària

u

Subtotal... 134,44098 134,44098

COST DIRECTE 150,62078

15,0620810,00%GASTOS INDIRECTOS

165,68286COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €352,00u Subministrament i plantació de Tilia cordata de
perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 50/100l.
Inclós excavació de clot de plantació de 100x100x100
cm amb mitjans mecànics, retirada a l'abocador de la
terra sobrant, reblert del clot amb terra vegetal
d'aportació, primer reg i subministrament i col.locació
de 2 tutors per arbre, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució, fins la fi del període de garantia.

FR45B43C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

320,00000320,000001,000BR45B43C =xTilia cordata de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor de 50 / 100 l

u

Subtotal... 320,00000 320,00000

COST DIRECTE 320,00000

32,0000010,00%GASTOS INDIRECTOS

352,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €352,00u Subministrament i plantació de Lagestroemia Indica de
perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50/100l.
Port arbori. Inclós excavació de clot de plantació de
100x100x100 cm amb mitjans mecànics, retirada a
l'abocador de la terra sobrant, reblert del clot amb terra
vegetal d'aportació, primer reg i subministrament i
col.locació de 2 tutors per arbre, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució, fins la fi del període de
garantia.

FR45B43D Rend.: 1,000
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 €247,50u Subministrament i plantació de Fraxinus ornus de
perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 50/70 l.
Fletxat Inclós excavació de clot de plantació de
100x100x100 cm amb mitjans mecànics, retirada a
l'abocador de la terra sobrant, reblert del clot amb terra
vegetal d'aportació, primer reg i subministrament i
col.locació de2 tutors per arbre, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució, fins la fi del període de
garantia.

FR45B43E Rend.: 1,000

 €77,63u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

FR612353 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,07700/R 20,770000,100A012P000 =xOficial 1a jardinerh

15,74400/R 26,240000,600A012P200 =xOficial 2a jardinerh

5,27800/R 15,080000,350A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 23,09900 23,09900
Maquinària:

15,27400/R 43,640000,350C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

7,80720/R 32,530000,240C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

5,47950/R 36,530000,150C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

7,47200/R 37,360000,200C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 36,03270 36,03270
Materials:

0,152000,950000,160B0111000 =xAiguam3

10,9392045,580000,240BR3P2110 =xTerra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

m3

Subtotal... 11,09120 11,09120

0,346491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,56939

7,0569410,00%GASTOS INDIRECTOS

77,62632COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,15u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol
forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior
al 35 %, i amb primer reg

FR6B2252 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,58156/R 20,770000,028A012P000 =xOficial 1a jardinerh

1,26672/R 15,080000,084A013P000 =xAjudant jardinerh
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Subtotal... 1,84828 1,84828
Maquinària:

0,07306/R 36,530000,002C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 0,07306 0,07306
Materials:

0,004750,950000,005B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,00475 0,00475

0,027721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,95381

0,1953810,00%GASTOS INDIRECTOS

2,14920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,48u Plantació de Carpinus betulus de perímetre de 8 a 10
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i
profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ, i
amb primer reg i tutor.

FR6BX001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,58156/R 20,770000,028A012P000 =xOficial 1a jardinerh

1,26672/R 15,080000,084A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 1,84828 1,84828
Materials:

0,004750,950000,005B0111000 =xAiguam3

14,9200014,920001,000BR41C226 =xCarpinus betulus de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima
18,9 cm segons fórmules NTJ.

u

Subtotal... 14,92475 14,92475

0,027721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,80075

1,6800810,00%GASTOS INDIRECTOS

18,48083COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,36u Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària,
amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20
km)

FRE612A0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,30800/R 20,770000,400A012P000 =xOficial 1a jardinerh

6,03200/R 15,080000,400A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 14,34000 14,34000
Maquinària:

9,26840/R 39,440000,235C1503000 =xCamió gruah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,49600/R 8,740000,400C150MC10 =xLloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m
, sense operari

h

1,36400/R 3,410000,400CRE21100 =xTisores pneumàtiques, amb part proporcional de
compressor

h

1,06000/R 2,650000,400CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 15,18840 15,18840
Materials:

2,4010024,010000,100B2RA9SB0 =xDeposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets inerts amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 2,40100 2,40100

0,215101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,14450

3,2144510,00%GASTOS INDIRECTOS

35,35895COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,86u Protecció d'arbres existents, de 250 cm d'alçària,
mitjançant taulons de fusta, per evitar maltractaments
durant les obres. inclou retirada de la protecció un cop
finalitzades les obres.

FRE6X001 Rend.: 1,000

 €11,74u Tutor per a arbre FRZ8X001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,15400/R 20,770000,200A012P000 =xOficial 1a jardinerh

3,01600/R 15,080000,200A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 7,17000 7,17000
Materials:

3,500003,500001,000BRZ21810 =xEstaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària

u

Subtotal... 3,50000 3,50000

COST DIRECTE 10,67000

1,0670010,00%GASTOS INDIRECTOS

11,73700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,41m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/10/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió 

G31511B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,97750/R 19,910000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,97750 4,97750
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

49,8678048,890001,020B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 49,86780 49,86780

0,074661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,91996

5,4920010,00%GASTOS INDIRECTOS

60,41196COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,13m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/40/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió

G31511M1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,13000/R 16,520000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,13000 4,13000
Materials:

55,0188053,940001,020B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 55,01880 55,01880

0,061951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,21075

5,9210810,00%GASTOS INDIRECTOS

65,13182COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,24m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix,
de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, rugós, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment CEM II, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2

G4E2H628 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,71320/R 17,530000,440A0122000 =xOficial 1a paletah

3,63440/R 16,520000,220A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,34760 11,34760
Materials:

17,334381,2900013,4375B0E254L6 =xBloc foradat de morter de ciment, rugós, de
400x200x200 mm de cara vista, gris, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3

u

1,1961171,197000,0168D0714731 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb additiu
inclusor aire/plastificant i 300 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 18,53049 18,53049
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,340433,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,21852

3,0218510,00%GASTOS INDIRECTOS

33,24037COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,97m3 Paviment de formigó vibrat HM-30/B/20/I+E, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge amb
regle vibratori, reglejat i acabat suerficial rentat a l'àcid.

G9GAXU34 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,62950/R 17,530000,150A0122000 =xOficial 1a paletah

7,43400/R 16,520000,450A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 10,06350 10,06350
Maquinària:

0,55461/R 4,170000,133C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,55461 0,55461
Materials:

74,6550071,100001,050B064E26B =xFormigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

m3

Subtotal... 74,65500 74,65500

0,150951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 85,42406

8,5424110,00%GASTOS INDIRECTOS

93,96647COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,51m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària, amb pintura alcídica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

GBA1E514 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12271/R 17,530000,007A0122000 =xOficial 1a paletah

0,05782/R 16,520000,0035A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,18053 0,18053
Maquinària:

0,10434/R 29,810000,0035C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,10434 0,10434
Materials:

0,124851,530000,0816BBA14100 =xPintura alcídica de color blanc, per a marques vialskg

0,053551,050000,051BBA1M200 =xMicroesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

kg

Subtotal... 0,17840 0,17840
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,002711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,46598

0,0466010,00%GASTOS INDIRECTOS

0,51258COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,91m Pintat manual sobre paviment de marca vial
longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40/50 cm d'amplària, amb pintura de dos
components de color blanc i microesferes de vidre.

GBA1J514 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,50600/R 17,530000,200A0122000 =xOficial 1a paletah

1,98240/R 16,520000,120A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,48840 5,48840
Materials:

0,499391,530000,3264BBA14100 =xPintura alcídica de color blanc, per a marques vialskg

0,214201,050000,204BBA1M200 =xMicroesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

kg

Subtotal... 0,71359 0,71359

0,082331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,28432

0,6284310,00%GASTOS INDIRECTOS

6,91275COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,00ut Subministre i col.locació de lames d'alumini de
700*200mm. i 5 mm. de gruix, retolada a dues cares
en guia per a fixar a suport vertica. Color fons, text i
pictograma a definir per la DF

GBA1U113 Rend.: 1,000

 €6,46m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

GBA31517 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,22710/R 17,530000,070A0122000 =xOficial 1a paletah

0,57820/R 16,520000,035A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,80530 1,80530
Maquinària:

0,79800/R 22,800000,035C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

h

Subtotal... 0,79800 0,79800
Materials:

2,713202,660001,020BBA17100 =xPlàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc, per a marques vials

kg

0,525001,050000,500BBA1M200 =xMicroesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

kg
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 3,23820 3,23820

0,027081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,86858

0,5868610,00%GASTOS INDIRECTOS

6,45544COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €553,71u Jornada d'inspecció i calibratge dels cabalímetres un
cop instal·lats

JJV13LG0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

503,37000503,370001,000BVAJ3LG0 =xJornada d'inspecció i calibratge dels cabalímetres un
cop instal·lats

u

Subtotal... 503,37000 503,37000

COST DIRECTE 503,37000

50,3370010,00%GASTOS INDIRECTOS

553,70700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,28m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm
de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos
aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de
runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie
fresada

M219UF63 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14310/R 23,850000,006A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

0,23892/R 19,910000,012A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,38202 0,38202
Maquinària:

0,08526/R 14,210000,006C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

0,47526/R 79,210000,006C110F900 =xFresadora per a paviment amb càrrega automàticah

0,21408/R 35,680000,006C170E000 =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,77460 0,77460

0,005731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,16235

0,1162410,00%GASTOS INDIRECTOS

1,27859COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,70m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm
de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos
aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de
runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie
fresada

M219UFA3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

0,19080/R 23,850000,008A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

0,31856/R 19,910000,016A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,50936 0,50936
Maquinària:

0,11368/R 14,210000,008C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

0,63368/R 79,210000,008C110F900 =xFresadora per a paviment amb càrrega automàticah

0,28544/R 35,680000,008C170E000 =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 1,03280 1,03280

0,007641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,54980

0,1549810,00%GASTOS INDIRECTOS

1,70478COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,00pa Partida alçada a justificar per imprevistos durant
l'execució de l'obra.

PA000001 Rend.: 1,000

 €1.351,35pa Partida alçada control de qualitatPA000002 Rend.: 1,000

 €2.706,00pa Partida alçada Seguretat i SalutPA000003 Rend.: 1,000

 €4.559,03Pa Partida alçada a justificar per les feines de modificació
de l'isntal·lació elèctrica existent segons estudi realitzat
per Fecsa Endesa. Inclou desmuntatge de l'instal·lació
afectada, estesa del nou cablejat, derivacions,
empalmaments, connexions, adaptació escomeses,
conversió aèries subterranies, ma d'obra, fusibles,
enginyeria topografia i projecte, permisos oficials,
supervisió d'obra, etc.NSCRGI-9029707

XPAUX001 Rend.: 1,000

 €5.025,98Pa Partida alçada a justificar per les feines de modificació
de l'isntal·lació elèctrica existent segons estudi realitzat
per Fecsa Endesa. Inclou desmuntatge de l'instal·lació
afectada, estesa del nou cablejat, derivacions,
empalmaments, connexions, adaptació escomeses,
conversió aèries subterranies, ma d'obra, fusibles,
enginyeria topografia i projecte, permisos oficials,
supervisió d'obra, etc.NSCRGI-9028521

XPAUX002 Rend.: 1,000

 €400,40u Escomesa elèctricaXPAUX010 Rend.: 1,000

 €5,12ut Desmuntatge i transport d'elements de mobiliari urbà,
reixes, tapes i senyalització a magatzem municipal i/o
abocador

F210U103 Rend.: 5,888P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,62024/R 23,850000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,35258/R 19,910000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,97282 2,97282
Maquinària:

1,68190/R 33,010000,300C1501800 =xCamió per a transport de 12 th



POCTEFA. PROJECTE BICITRANSCAT
ZONA EST DE FIGUERES
ACTUACIÓ 1 - SETEMBRE 2019
PROJECTE D´ADEQUACIÓ DE LA VIA LÀCTEA I ACCÉS AL CAMÍ DE LES CABOQUES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 93Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA
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Subtotal... 1,68190 1,68190

COST DIRECTE 4,65472

0,4654710,00%GASTOS INDIRECTOS

5,12019COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,69ut Desmuntatge i apilament a l'obra d'elements de
senyalització i posterior recol·locació, inclosa base de
formigó.

F210U113 Rend.: 3,124P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,63444/R 23,850001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

2,54930/R 19,910000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,18374 10,18374
Maquinària:

3,16997/R 33,010000,300C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 3,16997 3,16997

COST DIRECTE 13,35371

1,3353710,00%GASTOS INDIRECTOS

14,68908COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,72ut Desmuntatge, apilament i posterior recol·locació de
l'equip de desfibrilador existent, inclosa base de
formigó i connexions necessaries.

F210U114 Rend.: 3,124P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,90333/R 23,850003,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

25,49296/R 19,910004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 48,39629 48,39629
Maquinària:

3,16997/R 33,010000,300C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 3,16997 3,16997

COST DIRECTE 51,56626

5,1566310,00%GASTOS INDIRECTOS

56,72289COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €223,05ut Tala d'arbrat existent i eliminació de soca i transport a
abocador

F218U101 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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41,54000/R 20,770002,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 41,54000 41,54000
Maquinària:

58,57000/R 58,570001,000C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

66,02000/R 33,010002,000C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

36,64000/R 36,640001,000C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 161,23000 161,23000

COST DIRECTE 202,77000

20,2770010,00%GASTOS INDIRECTOS

223,04700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,38m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor.

F2192C05 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,21368/R 16,520000,134A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,21368 2,21368
Maquinària:

0,52577/R 14,210000,037C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

1,24248/R 51,770000,024C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 1,76825 1,76825
Altres:

% 0,000604,000000,02%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00060 0,00060

COST DIRECTE 3,98253

0,3982510,00%GASTOS INDIRECTOS

4,38078COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,63m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

F2194AL5 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,81567/R 58,570000,031C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,57648/R 48,040000,012C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

h

Subtotal... 2,39215 2,39215
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COST DIRECTE 2,39215

0,2392210,00%GASTOS INDIRECTOS

2,63137COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,48m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió 

F2194JF5 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,63565/R 58,570000,045C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,52368/R 43,640000,012C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 3,15933 3,15933

COST DIRECTE 3,15933

0,3159310,00%GASTOS INDIRECTOS

3,47526COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,77m2 Fresat de paviment asfàltic amb càrrega sobre camió
per capa de 1 cm

F2194XC2 Rend.: 2,032P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10000/R 16,520000,0123A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,10000 0,10000
Maquinària:

0,38981/R 79,210000,010C110F900 =xFresadora per a paviment amb càrrega automàticah

0,19981/R 33,010000,0123C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 0,58962 0,58962
Altres:

% 0,010340,689331,50%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01034 0,01034

COST DIRECTE 0,69996

0,0700010,00%GASTOS INDIRECTOS

0,76996COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,72m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

F2194XL5 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
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Maquinària:

1,46425/R 58,570000,025C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,09608/R 48,040000,002C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

h

Subtotal... 1,56033 1,56033

COST DIRECTE 1,56033

0,1560310,00%GASTOS INDIRECTOS

1,71636COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,28u Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per
localització de serveis.

F219U201 Rend.: 1,041P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,83958/R 17,530001,000A0122000 =xOficial 1a paletah

23,80403/R 16,520001,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 40,64361 40,64361
Maquinària:

8,70317/R 36,240000,250C1315010 =xRetroexcavadora petitah

Subtotal... 8,70317 8,70317

COST DIRECTE 49,34678

4,9346810,00%GASTOS INDIRECTOS

54,28146COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,28m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o
fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió 

F21D4102 Rend.: 0,327P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,80440/R 43,640000,036C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,80440 4,80440

COST DIRECTE 4,80440

0,4804410,00%GASTOS INDIRECTOS

5,28484COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,26m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15
cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

F21DGG02 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
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5,69470/R 51,770000,110C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 5,69470 5,69470

COST DIRECTE 5,69470

0,5694710,00%GASTOS INDIRECTOS

6,26417COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,42u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

F21DQG02 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,10620/R 51,770000,060C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 3,10620 3,10620

COST DIRECTE 3,10620

0,3106210,00%GASTOS INDIRECTOS

3,41682COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,18m Demolició de canonada d'aigua de formigó
vibropremsat amb solera de 10 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i
càrrega sobre camió. Incòs deposició controlada a
dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002.

F21F2122 Rend.: 0,441P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,74921/R 16,520000,020A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,74921 0,74921
Maquinària:

2,96871/R 43,640000,030C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,96871 2,96871
Materials:

0,084000,120000,700B2RA7FDO =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
fibrociment perillosos, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002.

kg

Subtotal... 0,08400 0,08400

COST DIRECTE 3,80192

0,3801910,00%GASTOS INDIRECTOS
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4,18211COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,13u Desmuntatge de columna amb llumenera exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 8 m
d'alçària, com a màxim, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou l'enderroc de la fonamentació
existent.

F21HX641 Rend.: 0,220P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,26818/R 20,390000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

7,50909/R 16,520000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,77727 16,77727
Maquinària:

84,90909/R 37,360000,500C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 84,90909 84,90909

0,251661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,93802

10,1938010,00%GASTOS INDIRECTOS

112,13182COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,15u Desmuntatge de columna amb llumenera exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 8 m
d'alçària, com a màxim, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclòs transport a abocador. Inclou
l'enderroc de la fonamentació existent.

F21HX642 Rend.: 0,362P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,63260/R 20,390000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,56354/R 16,520000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 10,19614 10,19614
Maquinària:

51,60221/R 37,360000,500C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 51,60221 51,60221

0,152941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,95129

6,1951310,00%GASTOS INDIRECTOS

68,14642COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,96m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment
en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics

F221C620 Rend.: 1,007P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16405/R 16,520000,010A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 0,16405 0,16405
Maquinària:

3,43484/R 48,040000,072C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

h

Subtotal... 3,43484 3,43484

0,002461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,60135

0,3601410,00%GASTOS INDIRECTOS

3,96149COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,17m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica del material excavat

F2224123 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,32160/R 16,520000,080A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,32160 1,32160
Maquinària:

5,17700/R 51,770000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 5,17700 5,17700

0,019821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,51842

0,6518410,00%GASTOS INDIRECTOS

7,17027COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,64m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m
de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del
material excavat.

F222X001 Rend.: 1,271P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,03981/R 16,520000,080A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,03981 1,03981
Maquinària:

4,07317/R 51,770000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 4,07317 4,07317

0,015601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,12858

0,5128610,00%GASTOS INDIRECTOS

5,64143COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €11,57m3 Excavació de pou aïllat de fins a 4 m de fondària, en
terreny no classificat, inclòs roca amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica del material excavat.

F222X220 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16520/R 16,520000,010A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,16520 0,16520
Maquinària:

10,35400/R 51,770000,200C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 10,35400 10,35400

0,002481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,52168

1,0521710,00%GASTOS INDIRECTOS

11,57385COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,98m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys
de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

F227F00F Rend.: 1,054P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39184/R 16,520000,025A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,39184 0,39184
Maquinària:

0,49230/R 43,240000,012C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th

Subtotal... 0,49230 0,49230

0,005881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,89002

0,0890010,00%GASTOS INDIRECTOS

0,97902COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,51m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorra o sauló, en tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

F2285M00 Rend.: 0,895P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,53743/R 16,520000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,53743 5,53743
Maquinària:

2,92559/R 43,640000,060C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

1,07039/R 4,790000,200C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 3,99598 3,99598
Materials:

13,5788815,680000,866B0322000 =xSauló garbellatm3

Subtotal... 13,57888 13,57888
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0,083061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,19535

2,3195410,00%GASTOS INDIRECTOS

25,51489COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,29m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

F228AB0F Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,98240/R 16,520000,120A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,98240 1,98240
Maquinària:

5,17700/R 51,770000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

1,25400/R 10,450000,120C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

Subtotal... 6,43100 6,43100

0,029741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,44314

0,8443110,00%GASTOS INDIRECTOS

9,28745COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,85m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat de
formigons o terres d'aportació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM.

F228XSR0 Rend.: 2,214P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,74616/R 16,520000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,74616 0,74616
Maquinària:

1,97109/R 43,640000,100C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

0,21635/R 4,790000,100C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 2,18744 2,18744
Materials:

12,375008,250001,500B031R400 =xSorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mmt

Subtotal... 12,37500 12,37500

0,011191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,31979

1,5319810,00%GASTOS INDIRECTOS

16,85177COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,24m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sorres sel·leccionades procedents
del material d'excavació de l'obra, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM.

F228XSR5 Rend.: 2,214P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,74616/R 16,520000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,74616 0,74616
Maquinària:

1,97109/R 43,640000,100C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

0,21635/R 4,790000,100C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 2,18744 2,18744
Materials:

8,250000,000B031R400 =xSorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mmt

Subtotal...

0,011191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,94479

0,2944810,00%GASTOS INDIRECTOS

3,23927COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,39m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per
a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

F2412020 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,16900/R 21,690000,100C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

h

Subtotal... 2,16900 2,16900

COST DIRECTE 2,16900

0,2169010,00%GASTOS INDIRECTOS

2,38590COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,12m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb
material granular d'aportació, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95 % del PM

F2A1X000 Rend.: 1,212P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,78366/R 48,040000,045C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

h

2,10743/R 56,760000,045C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 3,89109 3,89109
Materials:
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3,490003,490001,000B03D1000 =xTerra seleccionadam3

Subtotal... 3,49000 3,49000

COST DIRECTE 7,38109

0,7381110,00%GASTOS INDIRECTOS

8,11920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,81m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclòs canon
abocador

F2R64269 Rend.: 1,011P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,47517/R 48,040000,010C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

h

5,71390/R 33,010000,175C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 6,18907 6,18907

COST DIRECTE 6,18907

0,6189110,00%GASTOS INDIRECTOS

6,80798COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,57m3 Formigó per a reposició de rases, HM-20/B/40/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm, abocat des de camió

F31521N1 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,13000/R 16,520000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,13000 4,13000
Materials:

47,2340042,940001,100B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 47,23400 47,23400

0,061951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,42595

5,1426010,00%GASTOS INDIRECTOS

56,56855COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,77m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2 ref. 70059222 de la
serie ROOFTEX de TEXSA , col·locat sense adherir

F7B451B0I5UL Rend.: 1,530P- 30

Unitats Preu Parcial Import€



POCTEFA. PROJECTE BICITRANSCAT
ZONA EST DE FIGUERES
ACTUACIÓ 1 - SETEMBRE 2019
PROJECTE D´ADEQUACIÓ DE LA VIA LÀCTEA I ACCÉS AL CAMÍ DE LES CABOQUES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 104Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:

0,61569/R 23,550000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,24327/R 18,610000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 0,85896 0,85896
Materials:

0,737000,670001,100B7B151B0I5UL =xGeotextil no-teixit punxonat de fibra curta de poliester
per a construcció i obra civil, de 120 kg/m2 de densitat,
en rotlle de 250 m2, ref. 70059222 de la serie
ROOFTEX de TEXSA

m2

Subtotal... 0,73700 0,73700

0,012881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,60884

0,1608810,00%GASTOS INDIRECTOS

1,76973COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,69m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

F921201J Rend.: 2,185P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,15121/R 16,520000,020A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,15121 0,15121
Maquinària:

0,67043/R 48,830000,030C1331100 =xMotoanivelladora petitah

0,25977/R 56,760000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,41796/R 36,530000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 1,34816 1,34816
Materials:

0,047500,950000,050B0111000 =xAiguam3

13,6275011,850001,150B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 13,67500 13,67500

0,002271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,17664

1,5176610,00%GASTOS INDIRECTOS

16,69430COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,52m3 Subbase de tot ú de material ceràmic reciclat, amb
estesa i compactat del material al 98% del PM

F921R01J Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,99550/R 19,910000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,99550 0,99550
Maquinària:

1,70905/R 48,830000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah



POCTEFA. PROJECTE BICITRANSCAT
ZONA EST DE FIGUERES
ACTUACIÓ 1 - SETEMBRE 2019
PROJECTE D´ADEQUACIÓ DE LA VIA LÀCTEA I ACCÉS AL CAMÍ DE LES CABOQUES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 105Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,27040/R 56,760000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,91325/R 36,530000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 4,89270 4,89270
Materials:

0,047500,950000,050B0111000 =xAiguam3

12,7075011,050001,150B037R000 =xTot ú de material ceràmic reciclatm3

Subtotal... 12,75500 12,75500

0,014931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,65813

1,8658110,00%GASTOS INDIRECTOS

20,52395COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,50m3 Subbase de grava de pedra granítica de grandària
màxima de 50 a 70 mm i afegit per a colmatar de
granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm, amb
estesa i piconatge del material

F923U001 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,39370/R 19,910000,070A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,39370 1,39370
Maquinària:

1,70905/R 48,830000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

1,13520/R 56,760000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 2,84425 2,84425
Materials:

25,3291515,050001,683B0332300 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mmt

2,6890614,380000,187B0332600 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mmt

Subtotal... 28,01821 28,01821

0,020911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,27707

3,2277110,00%GASTOS INDIRECTOS

35,50477COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,72m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM

F932101J Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,82600/R 16,520000,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,82600 0,82600
Maquinària:

1,70905/R 48,830000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

2,83800/R 56,760000,050C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,91325/R 36,530000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
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Subtotal... 5,46030 5,46030
Materials:

0,047500,950000,050B0111000 =xAiguam3

16,1230014,020001,150B0321000 =xSauló sense garbellarm3

Subtotal... 16,17050 16,17050

0,012391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,46919

2,2469210,00%GASTOS INDIRECTOS

24,71611COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,01m3 Base de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

F9365N51 Rend.: 0,913P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,30405/R 17,530000,120A0122000 =xOficial 1a paletah

9,04710/R 16,520000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,35115 11,35115
Maquinària:

2,85082/R 21,690000,120C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

h

0,54808/R 4,170000,120C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 3,39890 3,39890
Materials:

45,0870042,940001,050B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 45,08700 45,08700

0,170271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,00732

6,0007310,00%GASTOS INDIRECTOS

66,00805COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,31m Reposició de vorada de pedra recuperada de
l'arrancament col·locada sobre base de formigó de25
a 30 cm d'alçària i rejuntada

F961E59A Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,65245/R 23,850000,237A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

10,39302/R 19,910000,522A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,04547 16,04547
Materials:
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4,9017557,130000,0858B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

Subtotal... 4,90175 4,90175

0,240681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,18790

2,1187910,00%GASTOS INDIRECTOS

23,30669COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,47m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada per a vianants A2 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

F965A2D1 Rend.: 3,471P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,06137/R 23,850000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

2,63861/R 19,910000,460A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,69998 4,69998
Materials:

3,6448957,130000,0638B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0707733,700000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

4,672504,450001,050B965A2D0 =xVorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 8,38816 8,38816

0,070501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,15864

1,3158610,00%GASTOS INDIRECTOS

14,47450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,86m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada per a vianants A2 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

F965A2D9 Rend.: 3,471P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,51167/R 23,850000,220A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
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2,63861/R 19,910000,460A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,15028 4,15028
Materials:

3,6448957,130000,0638B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0707733,700000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

4,672504,450001,050B965A2D0 =xVorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 8,38816 8,38816

0,062251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,60069

1,2600710,00%GASTOS INDIRECTOS

13,86076COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,73m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

F965A6DD Rend.: 1,816P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,15198/R 23,850000,240A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,70110/R 19,910000,520A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,85308 8,85308
Materials:

5,7187157,130000,1001B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,1078433,700000,0032B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

7,665007,300001,050B965A6D0 =xVorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 13,49155 13,49155

0,132801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,47743

2,2477410,00%GASTOS INDIRECTOS

24,72517COST EXECUCIÓ MATERIAL



POCTEFA. PROJECTE BICITRANSCAT
ZONA EST DE FIGUERES
ACTUACIÓ 1 - SETEMBRE 2019
PROJECTE D´ADEQUACIÓ DE LA VIA LÀCTEA I ACCÉS AL CAMÍ DE LES CABOQUES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 109Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €26,34m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada de 23x24 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

F965A6DE Rend.: 1,816P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,15198/R 23,850000,240A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,70110/R 19,910000,520A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,85308 8,85308
Materials:

5,7187157,130000,1001B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,1078433,700000,0032B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

9,135008,700001,050B965A6D1 =xVorada recta formigó Barcelonam

Subtotal... 14,96155 14,96155

0,132801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,94743

2,3947410,00%GASTOS INDIRECTOS

26,34217COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,09m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada de 20x20 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

F965A6DF Rend.: 1,816P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,15198/R 23,850000,240A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,70110/R 19,910000,520A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,85308 8,85308
Materials:

5,7187157,130000,1001B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,1078433,700000,0032B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

9,817509,350001,050B965A6D2 =xVorada recta de formigó TJ20Pm

Subtotal... 15,64405 15,64405
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0,132801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,62993

2,4629910,00%GASTOS INDIRECTOS

27,09292COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,40m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

F97433EA Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,85660/R 17,530000,220A0122000 =xOficial 1a paletah

1,73460/R 16,520000,105A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,59120 5,59120
Maquinària:

0,12810/R 1,220000,105C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,12810 0,12810
Materials:

0,20597137,310000,0015B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

0,6960936,830000,0189B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

4,566211,370003,333B97423E1 =xPeça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm,
per a rigoles

u

Subtotal... 5,46827 5,46827

0,083871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,27144

1,1271410,00%GASTOS INDIRECTOS

12,39858COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,37m Rigola de 20 cm de ancho de piezas de hormigón, de
40x20 cm y 8 cm de espesor medio, colocadas con
mortero

F97546EA Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,73250/R 23,850000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,95950/R 19,910000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,69200 19,69200
Materials:

0,000950,950000,001B0111000 =xAiguam3

0,0836783,670000,001B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

0,2320336,830000,0063B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

1,850000,740002,500B97526E1 =xPieza de hormigón de 40x20 cm y 8 cm de espesor
medio, para rigolas

u
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Subtotal... 2,16665 2,16665

0,295381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,15403

2,2154010,00%GASTOS INDIRECTOS

24,36943COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,33m Rigola de formigó HM-30/S/10/I+E, de consistència
seca i grandària màxima del granulat 10 mm, de 30 cm
d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

F9787AD1 Rend.: 1,248P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28093/R 17,530000,020A0122000 =xOficial 1a paletah

0,79423/R 16,520000,060A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,07516 1,07516
Materials:

6,4785665,440000,099B064C26D =xFormigó HM-30/S/10/I+E de consistència seca,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

m3

Subtotal... 6,47856 6,47856

0,016131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,56985

0,7569810,00%GASTOS INDIRECTOS

8,32683COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,52m Encofrat a una cara per a rigoles, amb plafons
metàl·lics, d'una alçària fins a 50 cm

F97Z1520 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,92830/R 17,530000,110A0122000 =xOficial 1a paletah

1,81720/R 16,520000,110A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,74550 3,74550
Materials:

0,048910,990000,0494B0A31000 =xClau acerkg

1,481810,380003,8995B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,555501,010000,550B0D81480 =xPlafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosm2

0,043002,150000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 2,12922 2,12922

0,056181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,93090

0,5930910,00%GASTOS INDIRECTOS

6,52399COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €40,21u Encofrat corb per forat d'escossell diàmetre 1,60 mF97Z1521 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,53000/R 17,530001,000A0122000 =xOficial 1a paletah

16,52000/R 16,520001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 34,05000 34,05000
Materials:

0,048910,990000,0494B0A31000 =xClau acerkg

1,900000,380005,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,043002,150000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 1,99191 1,99191

0,510751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,55266

3,6552710,00%GASTOS INDIRECTOS

40,20793COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €109,49m Gual de peces de formigó, doble capa, 17x28 cm,
col·locat sobre base de formigó no estructural 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

F985A60D Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,91650/R 23,850000,290A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

11,78672/R 19,910000,592A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,70322 18,70322
Materials:

6,9755757,130000,1221B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0773436,830000,0021B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

73,5000070,000001,050B985A600 =xPeça de formigó per a guals, doble capa, de 25x28 cmm

Subtotal... 80,55291 80,55291

0,280551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 99,53668

9,9536710,00%GASTOS INDIRECTOS

109,49035COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,04m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland. Inclòs aixecament de
tapes.

F9E1321G Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

7,01200/R 17,530000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

4,95600/R 16,520000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,96800 11,96800
Materials:

0,000950,950000,001B0111000 =xAiguam3

0,6425214,310000,0449B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

0,2593883,670000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

5,844605,730001,020B9E13200 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2

2,9578193,898760,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 9,70526 9,70526

0,179521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,85278

2,1852810,00%GASTOS INDIRECTOS

24,03806COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,78m2 Reposició de rases amb paviment de panot per a
vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre
suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland.
Inclòs aixecament de tapes i base de formigó
HM-20-B-40-I de 15 cm de gruix.

F9E1321H Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,53000/R 17,530001,000A0122000 =xOficial 1a paletah

4,95600/R 16,520000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,48600 22,48600
Materials:

0,000950,950000,001B0111000 =xAiguam3

0,6425214,310000,0449B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

0,2593883,670000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

5,844605,730001,020B9E13200 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2

2,9578193,898760,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 9,70526 9,70526

0,337291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,52855

3,2528610,00%GASTOS INDIRECTOS
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35,78140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,80m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4
cm, estriat o de botons (segons normativa), classe 1a,
preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color
amb ciment blanc de ram de paleta.Inclòs aixecament
de tapes.

F9E1D21H Rend.: 1,001P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,00500/R 17,530000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

4,95105/R 16,520000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,95605 11,95605
Materials:

0,000950,950000,001B0111000 =xAiguam3

0,6425214,310000,0449B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

0,42566137,310000,0031B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

0,714002,800000,255B0818120 =xColorant en pols per a formigókg

5,671205,560001,020B9E1X300 =xPanot de color de 20x20x4 cm, estriat o de botons
classe 1a, preu alt

m2

2,9578193,898760,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 10,41214 10,41214

0,179341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,54753

2,2547510,00%GASTOS INDIRECTOS

24,80228COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,12m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular
60x40 i 7 cm de gruix, amb gravat direccional (botons
o estries) sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat

F9F5C240 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,71000/R 23,550000,200A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

7,56580/R 19,910000,380A0140000 =xManobreh

0,33040/R 16,520000,020A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,60620 12,60620
Maquinària:

0,09580/R 4,790000,020C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 0,09580 0,09580
Materials:
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1,0875614,310000,076B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

27,0375025,750001,050B9FA6471 =xLlosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 7 cm
de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura
pètria, preu alt

m2

Subtotal... 28,12506 28,12506

0,189091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,01615

4,1016210,00%GASTOS INDIRECTOS

45,11777COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,98m3 Paviment de formigó reglejat, vibrat i estriat
HM-30/P/20/2A de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat, 10 mm, escampat des de camió,

F9G14645 Rend.: 2,014P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,38553/R 23,850000,117A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,97716/R 19,910000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,36269 3,36269
Maquinària:

0,87383/R 53,330000,033C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh

0,08987/R 3,620000,050C2003000 =xRemolinador mecànich

Subtotal... 0,96370 0,96370
Materials:

65,6040062,480001,050B065C36C =xFormigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

m3

Subtotal... 65,60400 65,60400

0,050441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,98083

6,9980810,00%GASTOS INDIRECTOS

76,97891COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €105,05m3 Paviment de formigó HM-30/P/20/IIa+E de
consistencia plàstica, mida màxima de l'àrid de 20 mm,
abocat des del camió, estes i vibrat mecànic, fratassat
mecànic afeguint 2 kg/m2 de ciment portland

F9G26742 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,38670/R 23,850000,142A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,47975/R 19,910000,225A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,86645 7,86645
Maquinària:

1,75989/R 53,330000,033C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh

0,27150/R 3,620000,075C2003000 =xRemolinador mecànich
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Subtotal... 2,03139 2,03139
Materials:

0,8785483,670000,0105B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

84,6090080,580001,050B065E76C =xHormigón HA-30/P/20/IIa+E de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición IIa+E

m3

Subtotal... 85,48754 85,48754

0,118001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,50338

9,5503410,00%GASTOS INDIRECTOS

105,05371COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,69m2 Paviment de 15 cm. de gruix de formigó HM-20-B-18
amb àrid calis de Llers , amb ½ sac de color taronja
Formirapid de referencia 960, i una bossa de 600gr de
fibres antifissures. Acabat rentat amb aigua 

F9G8CDAS Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,57750/R 23,850000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,38020/R 19,910000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,95770 7,95770
Maquinària:

0,18100/R 3,620000,050C2003000 =xRemolinador mecànich

0,10008/R 4,170000,024C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,28108 0,28108
Materials:

1,675006,700000,250B08AD00F =xProducte per a tractament desactivant de superfícies
de formigó

l

14,2348590,380000,1575B9G8C0AS =xformigó HM-20-B-18 amb arid calis de Llers, amb ½
sac de color taronja Formirapid de referencia 960, i
una bossa de 600gr  de fibres antifisures 

m3

Subtotal... 15,90985 15,90985

0,119371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,26800

2,4268010,00%GASTOS INDIRECTOS

26,69480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,19t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, estesa i compactada. Inclòs
aixecament de tapes.

F9H111C1 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33307/R 17,530000,019A0122000 =xOficial 1a paletah
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1,42072/R 16,520000,086A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,75379 1,75379
Maquinària:

0,68112/R 56,760000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,46060/R 46,060000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,63384/R 52,820000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,77556 1,77556
Materials:

47,5300047,530001,000B9H111C1 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf
BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

t

Subtotal... 47,53000 47,53000

0,026311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,08566

5,1085710,00%GASTOS INDIRECTOS

56,19422COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,27t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente
tipo AC 22 base B 35/50 G de baja temperatura , con
betún asfáltico de penetración, de granulometría
gruesa para capa base y árido granítico, extendida y
compactada

F9H1BJ31 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45315/R 23,850000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,71226/R 19,910000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,16541 2,16541
Maquinària:

0,68112/R 56,760000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,46060/R 46,060000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,63384/R 52,820000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,77556 1,77556
Materials:

45,3600045,360001,000B9H1BJ31 =xMezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22
base B 35/50 G de baja temperatura , con betún
asfáltico de penetración, de granulometría gruesa para
capa base y árido granítico

t

Subtotal... 45,36000 45,36000

0,032481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,33345

4,9333510,00%GASTOS INDIRECTOS

54,26680COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,54m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

F9J12E40 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04956/R 16,520000,003A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,04956 0,04956
Maquinària:

0,07233/R 24,110000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,07233 0,07233
Materials:

0,370000,370001,000B0552460 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI)
amb un contingut de fluidificant > 2%

kg

Subtotal... 0,37000 0,37000

0,000741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,49263

0,0492610,00%GASTOS INDIRECTOS

0,54190COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,67m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0.8 kg/m2

F9J13J30 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04130/R 16,520000,0025A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,04130 0,04130
Maquinària:

0,06028/R 24,110000,0025C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

0,01784/R 35,680000,0005C170E000 =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,07812 0,07812
Materials:

0,490000,490001,000B0552100 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

kg

Subtotal... 0,49000 0,49000

0,000621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,61004

0,0610010,00%GASTOS INDIRECTOS

0,67104COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,44m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de
diamant

F9Z1U010 Rend.: 1,986P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



POCTEFA. PROJECTE BICITRANSCAT
ZONA EST DE FIGUERES
ACTUACIÓ 1 - SETEMBRE 2019
PROJECTE D´ADEQUACIÓ DE LA VIA LÀCTEA I ACCÉS AL CAMÍ DE LES CABOQUES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 119Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,83182/R 16,520000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,83182 0,83182
Maquinària:

0,45821/R 9,100000,100C170H000 =xMàquina tallajuntsh

Subtotal... 0,45821 0,45821

0,020802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,31083

0,1310810,00%GASTOS INDIRECTOS

1,44191COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,25u Subministrament i col·locació de barana/passama
metàl·lica de rodons de diàmetre 20 mm, segons detall
adjunt. Acabat pintat. Inclos plaques de senyalització
de 40x10 cm soldades a barana

FB121AAE Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,75300/R 17,530000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

3,98200/R 19,910000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,73500 5,73500
Materials:

0,3473034,730000,010B0710180 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

54,0000054,000001,000BB121AA0 =xBarana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 cm d'alçària

m

Subtotal... 54,34730 54,34730

0,143382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,22567

6,0225710,00%GASTOS INDIRECTOS

66,24824COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,65m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (
contínua, discontínua, qualsevol color) no reflectora de
10 cm d'amplària, amb pintura acrílica, amb màquina
autopropulsada. Inclòs el premarcat

FBA1E011 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10605/R 15,150000,007A0121000 =xOficial 1ah

0,06969/R 19,910000,0035A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,17574 0,17574
Maquinària:

0,10434/R 29,810000,0035C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,10434 0,10434



POCTEFA. PROJECTE BICITRANSCAT
ZONA EST DE FIGUERES
ACTUACIÓ 1 - SETEMBRE 2019
PROJECTE D´ADEQUACIÓ DE LA VIA LÀCTEA I ACCÉS AL CAMÍ DE LES CABOQUES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 120Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:

0,312684,260000,0734BBA13100 =xPintura per a marques vials, acrílica, blancakg

Subtotal... 0,31268 0,31268

0,002641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,59540

0,0595410,00%GASTOS INDIRECTOS

0,65494COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,22m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
(contínua, discontínua, qualsevol color) no reflectora
de 20 cm d'amplària, amb pintura acrílica, amb
màquina autopropulsada. Inclòs premarcat

FBA1G011 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18180/R 15,150000,012A0121000 =xOficial 1ah

0,11946/R 19,910000,006A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,30126 0,30126
Maquinària:

0,17886/R 29,810000,006C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,17886 0,17886
Materials:

0,625794,260000,1469BBA13100 =xPintura per a marques vials, acrílica, blancakg

Subtotal... 0,62579 0,62579

0,004521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,11043

0,1110410,00%GASTOS INDIRECTOS

1,22147COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,63m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua no
reflectora de 50 cm d'amplària, amb pintura dos
components amb microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual. Inlou premarcatge i
ratllat posterior amb llana.

FBA27012 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28785/R 15,150000,019A0121000 =xOficial 1ah

0,18915/R 19,910000,0095A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,47700 0,47700
Maquinària:

0,21660/R 22,800000,0095C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

h

Subtotal... 0,21660 0,21660
Materials:

0,780301,530000,510BBA14100 =xPintura alcídica de color blanc, per a marques vialskg
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Subtotal... 0,78030 0,78030

0,007161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,48106

0,1481110,00%GASTOS INDIRECTOS

1,62916COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,12m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora
(STOP, Cediu el pas, illetes, fletxes, etc) amb pintura
dos components i microesferes de vidre amb màquina
d'accionament manual. Inclòs el premarcatge

FBA31012 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,27260/R 15,150000,084A0121000 =xOficial 1ah

0,83622/R 19,910000,042A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,10882 2,10882
Maquinària:

0,95760/R 22,800000,042C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

h

Subtotal... 0,95760 0,95760
Materials:

1,560601,530001,020BBA14100 =xPintura alcídica de color blanc, per a marques vialskg

Subtotal... 1,56060 1,56060

0,031631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,65865

0,4658710,00%GASTOS INDIRECTOS

5,12452COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,47m2 Pintat de senyal S1 (zona 30 i bicicletes segons
projecte). Pintura de dos components i microesferes de
vidre. Inclòs el premarcatge

FBA31013 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,15000/R 15,150001,000A0121000 =xOficial 1ah

15,92800/R 19,910000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 31,07800 31,07800
Maquinària:

0,95760/R 22,800000,042C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

h

Subtotal... 0,95760 0,95760
Materials:

1,560601,530001,020BBA14100 =xPintura alcídica de color blanc, per a marques vialskg

Subtotal... 1,56060 1,56060
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0,466171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,06237

3,4062410,00%GASTOS INDIRECTOS

37,46861COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,92u Pintat de senyal tipus STOP, cediu el pas, illetes,
fletxes, ... amb pintura de dos components i
microesferes de vidre. Inclòs el premarcatge

FBA31014 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,30250/R 15,150000,350A0121000 =xOficial 1ah

19,91000/R 19,910001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,21250 25,21250
Maquinària:

0,95760/R 22,800000,042C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

h

Subtotal... 0,95760 0,95760
Materials:

1,560601,530001,020BBA14100 =xPintura alcídica de color blanc, per a marques vialskg

Subtotal... 1,56060 1,56060

0,378191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,10889

2,8108910,00%GASTOS INDIRECTOS

30,91978COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,91u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

FBB12252 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,09750/R 20,390000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,77000/R 15,080000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,86750 8,86750
Maquinària:

2,44528/R 39,440000,062C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 2,44528 2,44528
Materials:

49,3800049,380001,000BBM1260B =xPlaca circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

u

Subtotal... 49,38000 49,38000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,133011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,82579

6,0825810,00%GASTOS INDIRECTOS

66,90837COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,41u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

FBB1B111 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,05850/R 20,390000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,26200/R 15,080000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,32050 5,32050
Maquinària:

1,49872/R 39,440000,038C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 1,49872 1,49872
Materials:

44,3800044,380001,000BBM1110B =xPlaca triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

u

Subtotal... 44,38000 44,38000

0,079811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,27903

5,1279010,00%GASTOS INDIRECTOS

56,40693COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,89u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

FBB1B351 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,09750/R 20,390000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,77000/R 15,080000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,86750 8,86750
Maquinària:

2,44528/R 39,440000,062C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 2,44528 2,44528
Materials:

53,0000053,000001,000BBM1360B =xPlaca octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

u

Subtotal... 53,00000 53,00000



POCTEFA. PROJECTE BICITRANSCAT
ZONA EST DE FIGUERES
ACTUACIÓ 1 - SETEMBRE 2019
PROJECTE D´ADEQUACIÓ DE LA VIA LÀCTEA I ACCÉS AL CAMÍ DE LES CABOQUES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,133011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,44579

6,4445810,00%GASTOS INDIRECTOS

70,89037COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,70u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

FBB2B201 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,44680/R 20,390000,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,80960/R 15,080000,120A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,25640 4,25640
Maquinària:

1,18320/R 39,440000,030C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 1,18320 1,18320
Materials:

56,0400056,040001,000BBM1AHAB =xPlaca informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

u

Subtotal... 56,04000 56,04000

0,063851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,54345

6,1543410,00%GASTOS INDIRECTOS

67,69779COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €109,18u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

FBB2B501 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,05850/R 20,390000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,26200/R 15,080000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,32050 5,32050
Maquinària:

1,38040/R 39,440000,035C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 1,38040 1,38040
Materials:

92,4700092,470001,000BBM1AHDB =xPlaca informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

u

Subtotal... 92,47000 92,47000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,079811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 99,25071

9,9250710,00%GASTOS INDIRECTOS

109,17578COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,29u Placa complementària per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal

FBB3B620 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,44680/R 20,390000,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,80960/R 15,080000,120A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,25640 4,25640
Maquinària:

1,18320/R 39,440000,030C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 1,18320 1,18320
Materials:

44,7600044,760001,000BBM1EH5B =xPlaca complementària per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

u

Subtotal... 44,76000 44,76000

0,063851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,26345

5,0263410,00%GASTOS INDIRECTOS

55,28979COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,54m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat

FBBZ1120 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,87650/R 17,530000,050A0122000 =xOficial 1a paletah

1,99100/R 19,910000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,86750 2,86750
Materials:

12,1500012,150001,000BBMZ1B20 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical

m

1,7978461,151180,0294D060M022 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 13,94784 13,94784
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,043011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,85835

1,6858410,00%GASTOS INDIRECTOS

18,54419COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,35u Subministrament i col·locació de separador tipus Gota
VBA21P, fixaat al paviment amb passador

FBC1VC12 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,98200/R 19,910000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,98200 3,98200
Materials:

39,0000039,000001,000BBC6VC12 =xBalisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material
polimèric, flexible, amb làmina retrorreflectant classe
RA2, amb ancoratge per a fixar al paviment

u

Subtotal... 39,00000 39,00000

0,059731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,04173

4,3041710,00%GASTOS INDIRECTOS

47,34590COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €158,06m Canal de fundició, d'amplària interior 200 mm, amb un
pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de
fosa antisobreeiximent classe C250, segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada
sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix
i parets de 150 mm de gruix

FD5HB1G9 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,58600/R 23,850000,360A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

10,75140/R 19,910000,540A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,33740 19,33740
Materials:

8,8027553,350000,165B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

115,25850109,770001,050BD5HB1G8 =xCanal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 300 mm i 240 a 300 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400 segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal

m

Subtotal... 124,06125 124,06125

0,290061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 143,68871

14,3688710,00%GASTOS INDIRECTOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 127Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

158,05758COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,12u Caixa per a embornal de 70x70x85 cm, amb parets de
15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera
de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Serà sifònic quan
realitzi connexió a xarxa unitaria. Veure detall Fisersa

FD5J6F02 Rend.: 0,777P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,56113/R 17,530001,000A0122000 =xOficial 1a paletah

21,26126/R 16,520001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 43,82239 43,82239
Materials:

24,2209053,350000,454B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

1,117771,110001,007B0DF6F0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

u

1,204002,150000,560B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 26,54267 26,54267

0,657341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 71,02240

7,1022410,00%GASTOS INDIRECTOS

78,12464COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,77u Caixa per a embornal doble de 150x50x85 cm, amb
parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Serà
sifònic quan realitzi connexió a xarxa unitaria. Veure
detall Fisersa

FD5J6F03 Rend.: 0,672P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,08631/R 17,530001,000A0122000 =xOficial 1a paletah

24,58333/R 16,520001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 50,66964 50,66964
Materials:

24,2209053,350000,454B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

1,117771,110001,007B0DF6F0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

u

1,204002,150000,560B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 26,54267 26,54267

0,760041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,97235

7,7972410,00%GASTOS INDIRECTOS
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

85,76959COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,20u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de
15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera
de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Serà sifònic quan
realitzi connexió a xarxa unitaria. Veure detall Fisersa

FD5J6F0E Rend.: 1,056P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,60038/R 17,530001,000A0122000 =xOficial 1a paletah

15,64394/R 16,520001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 32,24432 32,24432
Materials:

24,2209053,350000,454B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

1,117771,110001,007B0DF6F0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

u

1,204002,150000,560B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 26,54267 26,54267

0,483661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,27065

5,9270710,00%GASTOS INDIRECTOS

65,19772COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €235,79u Connexió dels nous col.lector als col.lectors existents ,
inclou les tasques d'obertura connexió, formigonat de
l'entroncament o connexio, tapat de la cata i retirat de
material d'obra.

FD5JCON0 Rend.: 1,000P- 79

 €135,37u Connexió de la sortida d'aigües pluvials de
claveguerons de les finques de diferents diàmetres a
nova xarxa de clavegueram, mitjançant canonades de
PVC corrugat tipus sanecor o similar, de diàmetres DN
200, protegides amb formigó, incloent peces especials
i derivacions. 

FD5JCON1 Rend.: 1,000P- 80

 €84,04u Connexió de la sortida d'aigües residuals de
claveguerons de les finques de diferents diàmetres a
nova xarxa de clavegueram, mitjançant canonades de
PVC corrugat tipus sanecor o similar, de diàmetres DN
200, protegides amb formigó, incloent peces especials
i derivacions. 

FD5JCON2 Rend.: 1,000P- 81
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 129Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €980,92u Desmuntatge, trasllat i recol·locació de portal corredís
del parc de bombers. Inclou 
- Desplaçament línia electrica
- Subminsitrament i col·locació de guies i element no
recuperables
- Posta en funcionament

FD5Z5CC3 Rend.: 0,322P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

444,40994/R 23,850006,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

432,82609/R 19,910007,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 877,23603 877,23603
Materials:

1,3480033,700000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

Subtotal... 1,34800 1,34800

13,158541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 891,74257

89,1742610,00%GASTOS INDIRECTOS

980,91683COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €122,45u Tragadera de fundició ductil tipus INPU encastada a
vorera classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 14
dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter 

FD5Z5CC4 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,85000/R 23,850001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

19,91000/R 19,910001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 43,76000 43,76000
Materials:

1,3480033,700000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

65,5500065,550001,000BD5Z5CC0 =xBastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 565x295x40 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície
d'absorció

u

Subtotal... 66,89800 66,89800

0,656401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 111,31440

11,1314410,00%GASTOS INDIRECTOS

122,44584COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.987,67u Treballs del ram de paleta de les feines associades al
desplaçament del portal corredís del parc de bombers.
Inclou,
- Enderroc tram de mur existent en la nova ubicació del
portal, i remats laterals per deixar l'espai preparat pel
muntatge del portal.
- Construcció de mur de bloc de formigó de similars
característiques a l'existent, inclosa fonametnació en
l'actual ubicació del portal

FD5Z5CC8 Rend.: 0,322P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.036,95652/R 23,8500014,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

741,98758/R 19,9100012,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1.778,94410 1.778,94410
Materials:

1,3480033,700000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

Subtotal... 1,34800 1,34800

26,684161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.806,97626

180,6976310,00%GASTOS INDIRECTOS

1.987,67389COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €334,72u Vorada bústia tapa de fundició ductil fundició Benito
TR8080 de 80 x 80 amb tapa circular de diàmetre 630
mm tipus Norte, col·locat amb morter (veure annexes)

FD5Z5CCB Rend.: 0,322P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

74,06832/R 23,850001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

61,83230/R 19,910001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 135,90062 135,90062
Materials:

1,3480033,700000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

165,00000165,000001,000BD5Z5CC1 =xVorada bústia tapa fundició TR8080u

Subtotal... 166,34800 166,34800

2,038511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 304,28713

30,4287110,00%GASTOS INDIRECTOS

334,71584COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €64,46u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 800x300x100 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície
d'absorció, col.locat amb morter

FD5ZXJC4 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,76500/R 17,530000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

8,26000/R 16,520000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,02500 17,02500
Materials:

1,3480033,700000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

39,9700039,970001,000BD5ZXJCO =xBastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 800x300x100 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124.

u

Subtotal... 41,31800 41,31800

0,255381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,59838

5,8598410,00%GASTOS INDIRECTOS

64,45821COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,98m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa inclós
connexió a arquetes o caixes d'embornals i a col.lector
o pou nou o existent

FD7JJ185 Rend.: 0,547P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,82797/R 20,390000,210A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,78940/R 15,080000,210A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,61737 13,61737
Materials:

7,976407,820001,020BD7JJ180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 7,97640 7,97640

0,204261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,79803

2,1798010,00%GASTOS INDIRECTOS

23,97783COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €25,76m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclòs
connexi a arquetes, caixes d'embornals i
col.lectors/pous nous i existents.

FD7JL185 Rend.: 1,001P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,48132/R 20,390000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,44987/R 15,080000,229A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,93119 7,93119
Materials:

15,3714015,070001,020BD7JL180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 15,37140 15,37140

0,118971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,42156

2,3421610,00%GASTOS INDIRECTOS

25,76371COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,44m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
500 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa inclós
connexió a arquetes o caixes d'embornals i a col.lector
o pou nou o existent

FD7JN185 Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,95210/R 20,390000,390A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,88120/R 15,080000,390A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,83330 13,83330
Materials:

19,0842018,710001,020BD7JN180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 19,08420 19,08420

0,207501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,12500

3,3125010,00%GASTOS INDIRECTOS
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36,43750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,78m Execució de sobrexidor amb tub de paret estructurada,
amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, entre
dos pous (nous o existents)

FD7JQ18A Rend.: 0,538P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,57082/R 20,390000,490A012M000 =xOficial 1a muntadorh

13,73457/R 15,080000,490A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 32,30539 32,30539
Materials:

29,7330029,150001,020BD7JQ180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 29,73300 29,73300

0,484581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,52297

6,2523010,00%GASTOS INDIRECTOS

68,77527COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,43m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
200 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclòs
connexi a arquetes, caixes d'embornals i
col.lectors/pous nous i existents.

FD7JX200 Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,21806/R 20,390000,354A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,52400/R 15,080000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,74206 11,74206
Materials:

9,384009,200001,020BD7FX200 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 9,38400 9,38400

0,176131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,30219

2,1302210,00%GASTOS INDIRECTOS
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23,43241COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,86m Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric. Inclou tant la solera de 15cm de gruix
compactada de sorra com la protecció de 10cm de
sorra arronyonant la canonada en tot el seu perímetre.

FD95X001 Rend.: 1,036P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,35033/R 17,530000,198A0122000 =xOficial 1a paletah

3,15730/R 16,520000,198A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,50763 6,50763
Materials:

13,2671215,320000,866B0341000 =xRebuig de pedreram3

Subtotal... 13,26712 13,26712

0,097611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,87236

1,9872410,00%GASTOS INDIRECTOS

21,85960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,82m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

FDD1A099 Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,01200/R 17,530000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

6,60800/R 16,520000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,62000 13,62000
Maquinària:

4,34880/R 36,240000,120C1315010 =xRetroexcavadora petitah

Subtotal... 4,34880 4,34880
Materials:

53,6970051,140001,050BDD1A090 =xPeça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada

m

0,6976991,800860,0076D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 54,39469 54,39469

0,204301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,56779

7,2567810,00%GASTOS INDIRECTOS
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79,82457COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,97m Con (CP100x60x60 cm ) de 60cm d'alçada de formigó
en massa per a paret de pou circular de 100 cm de
diàmetre col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

FDD1X005 Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,88850/R 17,530000,450A0122000 =xOficial 1a paletah

7,43400/R 16,520000,450A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,32250 15,32250
Maquinària:

5,79840/R 36,240000,160C1315010 =xRetroexcavadora petitah

Subtotal... 5,79840 5,79840
Materials:

52,4700052,470001,000BDD1X005 =xCon (CP100x60x60 cm ) de 60cm d'alçada de formigó
en massa 

u

0,6976991,800860,0076D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 53,16769 53,16769

0,229841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,51843

7,4518410,00%GASTOS INDIRECTOS

81,97027COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €275,82u Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre,
de fundició de grafit esferoidal, articulada ,
autocentrada en el seu marc per a 5 guies i bloqueig
de seguretat antiretorn da 90º, model GEO PKSR
D400 DECOR AENOR (pvp 230,74 €). 100 mm
d'alçada i 650mm. de diametre amb eix d'acer inox
antirobatori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o
octogonal. Inclosa formació de corona de formigó
negre de 8 cm de gruix

FDDZX001 Rend.: 0,067P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

78,49254/R 17,530000,300A0122000 =xOficial 1a paletah

73,97015/R 16,520000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 152,46269 152,46269
Materials:

1,2030933,700000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t
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94,7900094,790001,000BDDZU201 =xtapa per a pou de registre, de fundició de grafit
esferoidal, 1,000 x 115,54000 = 115,54000
segons ISO 1083 i EN1563, conforme a la classe
D-400 de la norma EN 124:1994, articulada ,
autocentrada en el seu marc per a 5guies i bloqueig de
seguretat antiretorn da 90º,
model GEO de NORINCO o equivalent de 100mm.
alçada 650mm. de diametre amb eix d'acer inox
antirobatori

u

Subtotal... 95,99309 95,99309

2,286941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 250,74272

25,0742710,00%GASTOS INDIRECTOS

275,81699COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €405,73u Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre,
de fundició de grafit esferoidal, articulada ,
autocentrada en el seu marc per a 5 guies i bloqueig
de seguretat antiretorn da 90º, model TWINO SP
DECOR AENOR D400 (pvp 354,21 €). 100 mm
d'alçada i 800mm. X 800 MM. amb eix d'acer inox
antirobatori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o
octogonal. 

FDDZX002 Rend.: 0,038P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

138,39474/R 17,530000,300A0122000 =xOficial 1a paletah

130,42105/R 16,520000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 268,81579 268,81579
Materials:

1,2030933,700000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

94,7900094,790001,000BDDZU201 =xtapa per a pou de registre, de fundició de grafit
esferoidal, 1,000 x 115,54000 = 115,54000
segons ISO 1083 i EN1563, conforme a la classe
D-400 de la norma EN 124:1994, articulada ,
autocentrada en el seu marc per a 5guies i bloqueig de
seguretat antiretorn da 90º,
model GEO de NORINCO o equivalent de 100mm.
alçada 650mm. de diametre amb eix d'acer inox
antirobatori

u

Subtotal... 95,99309 95,99309

4,032241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 368,84112

36,8841110,00%GASTOS INDIRECTOS

405,72523COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €10,24m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè
de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

FDG51337 Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,15150/R 15,150000,010A0121000 =xOficial 1ah

0,39820/R 19,910000,020A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,54970 0,54970
Materials:

6,6900953,350000,1254B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,153000,150001,020BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

0,232300,230001,010BDGZP900 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

u

1,680001,600001,050BG22TH10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 8,75539 8,75539

0,008251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,31334

0,9313310,00%GASTOS INDIRECTOS

10,24467COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,55m Canalització amb 2 tub corbable corrugat de polietilè
de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, inclou
dau recobriment de formigó

FDG5145U Rend.: 1,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30300/R 15,150000,020A0121000 =xOficial 1ah

0,39820/R 19,910000,020A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,70120 0,70120
Materials:

2,520001,200002,100BG22TK10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 2,52000 2,52000

0,010521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,23172

0,3231710,00%GASTOS INDIRECTOS
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3,55489COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,44m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

FDG52337 Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22725/R 15,150000,015A0121000 =xOficial 1ah

0,59730/R 19,910000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,82455 0,82455
Materials:

6,3379853,350000,1188B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,306000,150002,040BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

0,464600,230002,020BDGZP900 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

u

3,360001,600002,100BG22TH10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 10,46858 10,46858

0,012371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,30550

1,1305510,00%GASTOS INDIRECTOS

12,43605COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,78m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

FDG54447 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37875/R 15,150000,025A0121000 =xOficial 1ah

0,99550/R 19,910000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,37425 1,37425
Materials:

7,2769453,350000,1364B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,612000,150004,080BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m
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0,929200,230004,040BDGZPA00 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal

u

5,040001,200004,200BG22TK10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 13,85814 13,85814

0,020611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,25300

1,5253010,00%GASTOS INDIRECTOS

16,77830COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €357,50ut arqueta amb tapa de comunicacions de 80x80 cm. FDG5U002 Rend.: 1,000P- 101

 €48,75u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre
llit de sorra

FDK254F3 Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,53000/R 17,530001,000A0122000 =xOficial 1a paletah

16,52000/R 16,520001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 34,05000 34,05000
Materials:

0,2085017,090000,0122B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmt

7,0422053,350000,132B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,906300,900001,007B0DF7G0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

u

1,600200,200008,001B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 9,75720 9,75720

0,510751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,31795

4,4318010,00%GASTOS INDIRECTOS

48,74975COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,06u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:2:10, sobre base de 10 cm de
graves per drenatge, reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

FDK282G7 Rend.: 1,198P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:

43,89816/R 17,530003,000A0122000 =xOficial 1a paletah

20,68447/R 16,520001,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 64,58263 64,58263
Materials:

0,001900,950000,002B0111000 =xAiguam3

0,3514183,670000,0042B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

11,600400,1600072,5025B0F1K2A1 =xMaó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

7,0987593,898760,0756D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 19,05246 19,05246

0,968741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,60383

8,4603810,00%GASTOS INDIRECTOS

93,06421COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,06u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

FDK282G9 Rend.: 1,198P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,89816/R 17,530003,000A0122000 =xOficial 1a paletah

20,68447/R 16,520001,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 64,58263 64,58263
Materials:

0,001900,950000,002B0111000 =xAiguam3

0,3514183,670000,0042B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

11,600400,1600072,5025B0F1K2A1 =xMaó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

7,0987593,898760,0756D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 19,05246 19,05246

0,968741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,60383

8,4603810,00%GASTOS INDIRECTOS

93,06421COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €604,57ut Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
tipus DM sense marc per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació, inclosa tapa
i marc tipus D de telefonica 

FDK2U102 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

47,70000/R 23,850002,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

19,91000/R 19,910001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 67,61000 67,61000
Maquinària:

19,72000/R 39,440000,500C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 19,72000 19,72000
Materials:

6,2868012,090000,520B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst

247,42000247,420001,000BD1CU002 =xArqueta tipus DM de telefonicau

Subtotal... 253,70680 253,70680
Altres:

208,57000208,570001,000A012NB02 =xTapa i marc tipus DM telefonicau

Subtotal... 208,57000 208,57000

COST DIRECTE 549,60680

54,9606810,00%GASTOS INDIRECTOS

604,56748COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €154,71ut Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
tipus M sense marc per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació, inclosa tapa
i marc tipus M de telefonica 

FDK2U103 Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,85000/R 23,850001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

19,91000/R 19,910001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 43,76000 43,76000
Materials:

6,2868012,090000,520B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst

39,0300039,030001,000BD1CU003 =xArqueta tipus M telefonicau

Subtotal... 45,31680 45,31680
Altres:

51,5700051,570001,000A012NB03 =xTapa i marc tipus M telefonicau

Subtotal... 51,57000 51,57000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 140,64680

14,0646810,00%GASTOS INDIRECTOS

154,71148COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,04ut Subministre i col·locació de plantilla per armari de
distribució de telefonica, sobre base de formigó.

FDK2U104 Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,15500/R 23,850000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,97300/R 19,910000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,12800 13,12800
Altres:

46,0000046,000001,000A012NB04 =xPlantilla armari distribució telefonicau

Subtotal... 46,00000 46,00000

COST DIRECTE 59,12800

5,9128010,00%GASTOS INDIRECTOS

65,04080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,23u Arqueta sifónica de 40x40x45 cm, per a instal·lacions
de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació, sellada amb rasilla
ceràmica. 

FDK2X2B7 Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,76500/R 17,530000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

16,52000/R 16,520001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 25,28500 25,28500
Maquinària:

7,88800/R 39,440000,200C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 7,88800 7,88800
Materials:

2,4347042,940000,0567B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

2,0704012,940000,160B9C11412 =xTerratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu superior,
per a ús interior intens

m2

12,4100012,410001,000BDK21495 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

u

6,1018476,273000,080D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 23,01694 23,01694

0,379281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,56922

5,6569210,00%GASTOS INDIRECTOS

62,22614COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,56u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter.

FDKZA450 Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,04785/R 17,530000,345A0122000 =xOficial 1a paletah

5,78200/R 16,520000,350A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,82985 11,82985
Materials:

0,0773436,830000,0021B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

41,1500041,150001,000BDKZA450 =xBastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 41,22734 41,22734

0,177451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,23464

5,3234610,00%GASTOS INDIRECTOS

58,55810COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €102,88u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

FDKZHJB4 Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,88850/R 17,530000,450A0122000 =xOficial 1a paletah

7,43400/R 16,520000,450A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,32250 15,32250
Materials:

0,1952036,830000,0053B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

77,7800077,780001,000BDKZHJB0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 77,97520 77,97520
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,229841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,52754

9,3527510,00%GASTOS INDIRECTOS

102,88029COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,60m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

FFB14655 Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,24290/R 20,390000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,65880/R 15,080000,110A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,90170 3,90170
Materials:

0,285600,280001,020BFB14600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

0,828002,760000,300BFWB1405 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,020000,020001,000BFYB1405 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 1,13360 1,13360

0,058531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,09383

0,5093810,00%GASTOS INDIRECTOS

5,60321COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,89m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

FFB17455 Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,67020/R 20,390000,180A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,71440/R 15,080000,180A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,38460 6,38460
Materials:

0,540600,530001,020BFB17400 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

m
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,923006,410000,300BFWB1705 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,050000,050001,000BFYB1705 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 2,51360 2,51360

0,095771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,99397

0,8994010,00%GASTOS INDIRECTOS

9,89337COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,41m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

FFB1745A Rend.: 1,262P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,90824/R 20,390000,180A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,15087/R 15,080000,180A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,05911 5,05911
Materials:

0,540600,530001,020BFB17400 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

1,923006,410000,300BFWB1705 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,050000,050001,000BFYB1705 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 2,51360 2,51360

0,075891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,64860

0,7648610,00%GASTOS INDIRECTOS

8,41346COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,28m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

FG22TL1K Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,67287/R 20,390000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,28780/R 14,390000,020A013H000 =xAjudant electricistah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,96067 0,96067
Materials:

1,101601,080001,020BG22RG10 =xTub corbable corrugat de PVC, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió
de 250 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,10160 1,10160

0,014411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,07668

0,2076710,00%GASTOS INDIRECTOS

2,28435COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,83m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment

FG23RA15 Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,06028/R 20,390000,052A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,71950/R 14,390000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,77978 1,77978
Materials:

3,294603,230001,020BG23RA10 =xTub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar

m

0,200000,200001,000BGW23000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'aceru

Subtotal... 3,49460 3,49460

0,026701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,30108

0,5301110,00%GASTOS INDIRECTOS

5,83118COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,13m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

FG312174 Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,01950/R 20,390000,050A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,71950/R 14,390000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,73900 1,73900
Materials:

1,989001,950001,020BG312170 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m
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Subtotal... 1,98900 1,98900

0,026091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,75409

0,3754110,00%GASTOS INDIRECTOS

4,12949COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,48m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

FG312234 Rend.: 1,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30585/R 20,390000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,21585/R 14,390000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,52170 0,52170
Materials:

0,816000,800001,020BG312230 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 0,81600 0,81600

0,007831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,34553

0,1345510,00%GASTOS INDIRECTOS

1,48008COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,41m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

FG312554 Rend.: 1,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,81560/R 20,390000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,57560/R 14,390000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,39120 1,39120
Materials:

2,601002,550001,020BG312550 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 2,60100 2,60100

0,020871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,01307

0,4013110,00%GASTOS INDIRECTOS
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4,41437COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,81m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

FG380902 Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,01861/R 20,390000,099A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,43900/R 14,390000,100A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3,45761 3,45761
Materials:

0,612000,600001,020BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m

0,250000,250001,000BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

u

Subtotal... 0,86200 0,86200

0,051861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,37147

0,4371510,00%GASTOS INDIRECTOS

4,80862COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,15u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària
i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

FGD1222E Rend.: 1,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75087/R 20,390000,233A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,35287/R 14,390000,233A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,10374 8,10374
Materials:

9,460009,460001,000BGD12220 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

u

3,360003,360001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

u

Subtotal... 12,82000 12,82000

0,121561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,04530

2,1045310,00%GASTOS INDIRECTOS

23,14983COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €508,57u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, sense pintat, marca JOVIR o similar, tipo
MIXTAS, de 5 m d'alçària,/60/3 mm, amb preu de
venda de 218,90 euros/ut. Col·locada sobre fonament
de formigó. Inclosa fonamentació i perns

FHM11L22 Rend.: 0,556P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,43651/R 20,390000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah

13,71709/R 14,390000,530A013H000 =xAjudant electricistah

8,95234/R 19,910000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 42,10594 42,10594
Maquinària:

37,59568/R 39,440000,530C1503000 =xCamió gruah

31,84766/R 33,410000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 69,44334 69,44334
Materials:

18,3935453,940000,341B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

301,72000301,720001,000BHM11L22 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

u

30,0400030,040001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 350,15354 350,15354

0,631591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 462,33441

46,2334410,00%GASTOS INDIRECTOS

508,56785COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €682,18u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, sense pintat, marca JOVIR o similar, tipo
MIXTAS, de 8 m d'alçària,/60/3 mm, amb preu de
venda de 376,60 euros/ut. Col·locada sobre fonament
de formigó. Inclosa fonamentació, perns i forats
mecanitzats per subjecció de lluminaria segons detall

FHM11L2B Rend.: 0,231P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

46,78225/R 20,390000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah

33,01602/R 14,390000,530A013H000 =xAjudant electricistah

21,54762/R 19,910000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 101,34589 101,34589
Maquinària:

90,49004/R 39,440000,530C1503000 =xCamió gruah

76,65498/R 33,410000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 167,14502 167,14502
Materials:
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18,3935453,940000,341B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

301,72000301,720001,000BHM11L22 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

u

30,0400030,040001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 350,15354 350,15354

1,520191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 620,16464

62,0164610,00%GASTOS INDIRECTOS

682,18110COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €900,00PAJ Legalització de l'ampliació de potencia del quadre i la
seva modificació, inclosos permisos i taxes.

FHMNU101 Rend.: 1,000P- 123

 €5.000,00PAJ Modificació del quadre existent per la telgestió segons
esquema inclos en projecte. Inclos muntatge, 

FHMNU107 Rend.: 1,000P- 124

 €650,49u Subministre i col.locació de lluminària de LED, model
SALVI L CIRCUS T/H 60 16TS 30K F4T1 PMMA A D
S045 GRIS PLATA G2 P: 49 w, de preu de venda
460,180. Color llum 2700º K

FHN1X001 Rend.: 1,000P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,13650/R 20,390000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,03650/R 14,390000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,17300 12,17300
Materials:

50,0000050,000001,000A100 =xDinvaru

529,00000529,000001,000BHN1X001 =xlluminària de LED, model BERNA SIDE 32 LED 66W
3000K

u

Subtotal... 579,00000 579,00000

0,182601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 591,35560

59,1355610,00%GASTOS INDIRECTOS

650,49115COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €650,49u Subministre i col.locació de lluminària de LED, model
SALVI LIRA 16 TS 30K F4T1 PMMA A D S045 GRIS
PLATA G2 P: 49 w, de preu de venda 460,180. Color
llum 2700º K

FHN1X002 Rend.: 1,000P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

7,13650/R 20,390000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,03650/R 14,390000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,17300 12,17300
Materials:

50,0000050,000001,000A100 =xDinvaru

529,00000529,000001,000BHN1X001 =xlluminària de LED, model BERNA SIDE 32 LED 66W
3000K

u

Subtotal... 579,00000 579,00000

0,182601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 591,35560

59,1355610,00%GASTOS INDIRECTOS

650,49115COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €612,00ut Armari de xapa metàl·lica (1,20 x 0,80 x 0,50), per
armari de distribució de telefonia, inclosa peana de
formigó, 

FHQ6U116 Rend.: 1,000P- 127

 €31,68u Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm
d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m,
amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, per una pressió de treball
entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió i amb
tapa indicadora d'aigua no potable connectat a la
xarxa amb unió articulada

FJS43631 Rend.: 1,000P- 128

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,11700/R 20,390000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,52400/R 15,080000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,64100 10,64100
Materials:

13,5000013,500001,000BJS43630 =xDifusor emergent amb broquet giratori de 10 cm
d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m,
amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, per una pressió de treball
entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió i amb
tapa indicadora d'aigua no potable

u

4,500004,500001,000BJSW1110 =xConnexió per a difusor o aspersor amb unió articulada
de 1/2´´

u

Subtotal... 18,00000 18,00000

0,159621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,80062

2,8800610,00%GASTOS INDIRECTOS

31,68068COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,54u Subministre i muntatge de goter per arbrat consistent
en collari de llautó de connexió a tub d'alimentació,
funda de diàmetre 50 mm microperforada i tub goter
de diàmetre 16 mm autocompensat de 2,3 l/h, cada 33
cm (Veure fitxa de detall).

FJS5X615 Rend.: 1,000P- 129

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,03900/R 20,390000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,26200/R 15,080000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,30100 4,30100
Materials:

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

u

0,600000,400001,500BJS51610 =xTub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cecm

Subtotal... 0,62400 0,62400

0,107532,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,03253

0,5032510,00%GASTOS INDIRECTOS

5,53578COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €223,38u Programador de reg tipus T BOS II amb alimentació a
9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu
mitjà, amb tantes estacions com electrovàlvules hagi
de donar servei, muntat superficialment, connectat als
aparells de control, als elements gobernats, programat
i comprovat

FJSA3021 Rend.: 1,000P- 130

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,31200/R 20,390000,800A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 16,31200 16,31200
Materials:

186,35000186,350001,000BJSA3021 =xProgramador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per teclat via radio, preu mitjà, per a
un nombre màxim de 2 estacions

u

Subtotal... 186,35000 186,35000

0,407802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 203,06980

20,3069810,00%GASTOS INDIRECTOS

223,37678COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,74ml Tub de 16 mm de polietile amb goter autocompensant
de 2,3 litres/hora cada 30 cm, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

FJSAU00U Rend.: 1,000P- 131

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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2,24290/R 20,390000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,65880/R 15,080000,110A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,90170 3,90170
Materials:

1,320001,320001,000BFYBU001 =xtub tech line inclos peçes especials, racorut

Subtotal... 1,32000 1,32000

COST DIRECTE 5,22170

0,5221710,00%GASTOS INDIRECTOS

5,74387COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,04u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ o d' 1 i 1
/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
9 V, a piles. Cada electrovolavula anira acompanyada
de clau de pas, filtre d'anelles del seu diàmetre i
valvula de retenció.

FJSB1111 Rend.: 1,000P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,29250/R 20,390000,750A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 15,29250 15,29250
Materials:

16,9800016,980001,000BJSB1110 =xElectrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per
a una pressió màxima de 10 bar

u

2,990002,990001,000BJSWE100 =xConjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

u

Subtotal... 19,97000 19,97000

0,229391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,49189

3,5491910,00%GASTOS INDIRECTOS

39,04108COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €435,13u Comptador de designació G16 segons UNE 60510
amb connexions roscades de 2´´ de diàmetre, de 25
m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

FK246316 Rend.: 1,000P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,35100/R 20,390000,900A012M000 =xOficial 1a muntadorh

13,57200/R 15,080000,900A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 31,92300 31,92300
Materials:

363,17000363,170001,000BK246310 =xComptador de designació G16 segons UNE 60510
amb connexions per a roscar de diàmetre 2´´, de 25
m3/h (n), com a màxim, de manxa

u

Subtotal... 363,17000 363,17000
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0,478851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 395,57184

39,5571810,00%GASTOS INDIRECTOS

435,12903COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7.588,01ut Instal.lació xarxa aigua segons pressupost FISERSA
exp 03062 de data 27/08/2019 (veure annexes)

FN12U118 Rend.: 1,000P- 134

 €359,18u Subministra i col·locació de banc tipus MODO C-106FQ115F56 Rend.: 1,000P- 135

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,57500/R 15,150000,500A0121000 =xOficial 1ah

9,95500/R 19,910000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,53000 17,53000
Materials:

290,00000290,000001,000C-106 =xbanc tipo modo C-106U

18,5576365,900680,2816D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 308,55763 308,55763

0,438252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 326,52588

32,6525910,00%GASTOS INDIRECTOS

359,17847COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.940,00ut Taula de fusta amb banc per a zona picnic
GAVARRER VM311

FQ11U105 Rend.: 1,000P- 136

 €293,06ut Subministra i col.locació de cadira de 65 cm. tipus
Modo de Fabregas de fusta tropical MODEL C-106
SILLA

FQ11U114 Rend.: 1,000P- 137

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54500/R 15,150000,300A0121000 =xOficial 1ah

9,95500/R 19,910000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,50000 14,50000
Materials:

1,9165038,330000,050B0604220 =xFORMIGO H-150, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

M3

250,00000250,000001,000BR11U101 =xcadira tipus C-106 SILLA amb fusta certificadaut

Subtotal... 251,91650 251,91650
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COST DIRECTE 266,41650

26,6416510,00%GASTOS INDIRECTOS

293,05815COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €375,54u Paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer
rectangular, col·locada amb fixacions mecàniques,
model BARCELONA (pvp 150,00 euros)

FQ21BC60 Rend.: 0,077P- 138

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

55,09091/R 15,150000,280A0121000 =xOficial 1ah

72,40000/R 19,910000,280A0140000 =xManobreh

Subtotal... 127,49091 127,49091
Materials:

212,00000212,000001,000BQ21BC60 =xPaperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer

u

Subtotal... 212,00000 212,00000

1,912361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 341,40327

34,1403310,00%GASTOS INDIRECTOS

375,54360COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €194,86u Subministrament i col·locació de paperera tipus
PA374N de la marca MAGO URBAN

FQ21FC65 Rend.: 1,000P- 139

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,06000/R 15,150000,400A0121000 =xOficial 1ah

14,93250/R 19,910000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,99250 20,99250
Maquinària:

2,31000/R 3,080000,750C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 2,31000 2,31000
Materials:

148,32000148,320001,000BQ21FC60 =xPaperera tipus PA374N de la marca MAGO URBANu

5,2061565,900680,079D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 153,52615 153,52615

0,314891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 177,14354

17,7143510,00%GASTOS INDIRECTOS
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194,85789COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €629,87u Font per a exteriors model atlas UM511-1 amb aixeta
temporitzada i reixa de desguàs, ancorada amb dau
de formigó

FQ31V31C Rend.: 1,000P- 140

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

30,30000/R 15,150002,000A0121000 =xOficial 1ah

29,86500/R 19,910001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 60,16500 60,16500
Materials:

485,00000485,000001,000BQ31V31C =xFont per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i
pintura de partícules metàl·liques, de forma cilíndrica,
de 30 cm de diàmetre i 110 cm d'alçària de mides
aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs amb forma de cercle complet

u

19,3500019,350001,000BQ3Z1300 =xPart proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

u

6,5900765,900680,100D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 510,94007 510,94007

1,504132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 572,60919

57,2609210,00%GASTOS INDIRECTOS

629,87011COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €294,85u Protector metàl·lic tipus MEFA de 50x1000 mm amb
tres peus ancorat en dau de formigó

FQ42F025 Rend.: 0,316P- 141

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,38291/R 15,150000,300A0121000 =xOficial 1ah

18,90190/R 19,910000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 33,28481 33,28481
Maquinària:

10,72152/R 3,080001,100C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 10,72152 10,72152
Materials:

218,00000218,000001,000BQ42F020 =xprotector tipus MEFAu

5,2061565,900680,079D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 157Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 223,20615 223,20615

0,832122,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 268,04460

26,8044610,00%GASTOS INDIRECTOS

294,84906COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,63u Subministre i col.locació de pilona tipus TUBO de
Fabregas de color negre.

FQ42X010 Rend.: 1,000P- 142

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,76500/R 17,530000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

8,26000/R 16,520000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,02500 17,02500
Materials:

39,0000039,000001,000BQ441551 =xPilona tipus TUBO de Fabregas de color negre.u

Subtotal... 39,00000 39,00000

COST DIRECTE 56,02500

5,6025010,00%GASTOS INDIRECTOS

61,62750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €133,84u Subministre i col.locació de pilona flexible model
BALIZA h=900mm de color negre de Sabacaucho

FQ42X015 Rend.: 1,000P- 143

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,76500/R 17,530000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

8,26000/R 16,520000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,02500 17,02500
Materials:

104,65000104,650001,000BQ42F015 =xPilona de material pàstic flexible, de color negre de
forma cilíndrica per a muntar superficialment

u

Subtotal... 104,65000 104,65000

COST DIRECTE 121,67500

12,1675010,00%GASTOS INDIRECTOS

133,84250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,65u Subministrament i col·locació de pilona de fusta amb
protecció fungicida, insecticida i hidrófuga, de secció
rodona, de 1300 mm d'alçària i de diàmetre 120 mm,
col·locada sobre dau de formigó

FQ43C010 Rend.: 1,000P- 144

Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 158Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:

7,57500/R 15,150000,500A0121000 =xOficial 1ah

9,95500/R 19,910000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,53000 17,53000
Materials:

18,9900018,990001,000BQ43C010 =xPilona de fusta tropical amb protecció fungicida,
insecticida i hidrófuga, de secció quadrada, de 1000
mm d'alçària i de 150x150mm, per a encastar

u

Subtotal... 18,99000 18,99000

0,438252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,95825

3,6958310,00%GASTOS INDIRECTOS

40,65407COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,90u Aparcament de bicicletes i format per tub acer
galvanitzat  ancorat al paviment amb dau de formigo

FQZAU050 Rend.: 1,000P- 145

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,03000/R 15,150000,200A0121000 =xOficial 1ah

3,98200/R 19,910000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,01200 7,01200
Materials:

2,8152046,920000,060B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

49,0000049,000001,000BQZAU050 =xaparcament de bicicletes format per sis moduls de
mides 100*75 cada model amb pletina ancorat al
paviment

u

Subtotal... 51,81520 51,81520
Altres:

% 0,175307,012002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,17530 0,17530

COST DIRECTE 59,00250

5,9002510,00%GASTOS INDIRECTOS

64,90275COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,37m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

FR3P2111 Rend.: 1,000P- 146

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45240/R 15,080000,030A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 0,45240 0,45240
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 159Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Maquinària:

1,55310/R 51,770000,030C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 1,55310 1,55310
Materials:

50,1380045,580001,100BR3P2110 =xTerra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

m3

Subtotal... 50,13800 50,13800

0,006791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,15029

5,2150310,00%GASTOS INDIRECTOS

57,36531COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,84m2 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm,
subministrada a granel, escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa
uniforme de gruix fins a 10 cm

FR3SE412 Rend.: 1,000P- 147

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42224/R 15,080000,028A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 0,42224 0,42224
Maquinària:

0,52368/R 43,640000,012C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 0,52368 0,52368
Materials:

1,6295032,590000,050BR3PE410 =xEscorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granelm3

Subtotal... 1,62950 1,62950

0,006331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,58175

0,2581810,00%GASTOS INDIRECTOS

2,83993COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,77u Subministrament d'Escallonia rubra var. macrantha
d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l

FR4D2MA4 Rend.: 1,000P- 151

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

9,790009,790001,000BR4D2MA4 =xEscallonia rubra var. macrantha d'alçària de 40 a 60
cm, en contenidor de 10 l

u

Subtotal... 9,79000 9,79000

COST DIRECTE 9,79000

0,9790010,00%GASTOS INDIRECTOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 160Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

10,76900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,41u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor
de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de
50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer
reg

FR66255B Rend.: 1,000P- 152

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,62310/R 20,770000,030A012P000 =xOficial 1a jardinerh

1,57440/R 26,240000,060A012P200 =xOficial 2a jardinerh

6,93680/R 15,080000,460A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 9,13430 9,13430
Maquinària:

3,25300/R 32,530000,100C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 3,25300 3,25300
Materials:

0,019000,950000,020B0111000 =xAiguam3

0,5588055,880000,010BR341150 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

m3

Subtotal... 0,57780 0,57780

0,137011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,10211

1,3102110,00%GASTOS INDIRECTOS

14,41233COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,24m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2,
aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i
fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície < 500 m2

FR7212J0 Rend.: 1,000P- 153

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06231/R 20,770000,003A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,06231 0,06231
Maquinària:

0,05916/R 39,440000,0015C1503000 =xCamió gruah

0,04133/R 27,550000,0015CR713300 =xHidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

h

Subtotal... 0,10049 0,10049
Materials:

0,001900,950000,002B0111000 =xAiguam3
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 161Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,074554,970000,015BR34J000 =xBioactivador microbiàkg

0,277206,160000,045BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg

0,124204,140000,030BR3A7000 =xAdob mineral sòlid de fons, d'alliberament lentkg

0,138000,690000,200BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

kg

0,344059,830000,035BR4U1J00 =xBarreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N

kg

Subtotal... 0,95990 0,95990

0,000931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,12363

0,1123610,00%GASTOS INDIRECTOS

1,23600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €110,00ut Pintat de plaça de minusvàlid. Inclòs premarcat.
Inclosa graella posterior

GBA1U106 Rend.: 1,000P- 154

 €175,18ut Subministre i col.llocació de suport cilindric acanalat
d'alumini esmaltat en color oxiron gris d.76 mm i
3250mm. de llargada

GBA1U111 Rend.: 1,000P- 155

 €70,00ut Subministre i col.locació de lames d'alumini de
700*100mm. i 5 mm. de gruix, retolada a dues cares
en guia per a fixar a suport vertica. Color fons, text i
pictograma a definir per la DF

GBA1U112 Rend.: 1,000P- 156

 €2,98m Realització d'inspecció amb circuit tancat de TV del
col·lector rehabilitat, mitjançant robot amb càmera i
redacció
posterior d'informe i DVD on s'observin les pendents,
trams inspeccionats, alçada de pous, gràfica pendents
resultant, informe gràfic de fotografies. L'inspecció
anirà conjuntament amb el plànol ´´as built´´ del
col·lector rehabilitat i contindrà cotes UTM de tapa i
fons de pou, material-secció col·lectors i aportacions,
escomeses finals i numeració de pous.

JJV1X001 Rend.: 1,000P- 157

 €165,00u Instal.lació de vèrtex geodèsic. Totoalment instal.lat en
paviment.

KZ5M200 Rend.: 1,000P- 158

 €2.750,00pa Partida alçada control de qualitatPA000006 Rend.: 1,000P- 159

 €7.000,00u Partida alçada Seguretat i Salut
Inclou tanques per limitació ambit obra, vestuaris,
sanitaris, senyalització d'obra i tots els mitjans de
seguretat col·lectiva i individual necessaries per
l'execució dels treballs

PA000008 Rend.: 1,000P- 160
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 162Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,31ml Fresat de franges de pintura de 50cm.UBA1U002 Rend.: 39,300P- 161

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,10178/R 16,520005,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,10178 2,10178

COST DIRECTE 2,10178

0,2101810,00%GASTOS INDIRECTOS

2,31196COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,21ml Fresat de línees de pintura de 10/20cm.UBA1U003 Rend.: 74,857P- 162

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,10344/R 16,520005,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,10344 1,10344

COST DIRECTE 1,10344

0,1103410,00%GASTOS INDIRECTOS

1,21378COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,16m2 Fresat de superfñicie de pinturaUBA1U004 Rend.: 14,747P- 163

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,60114/R 16,520005,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,60114 5,60114

COST DIRECTE 5,60114

0,5601110,00%GASTOS INDIRECTOS

6,16125COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 163Data: 30/09/19

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €530,50u Desmuntatge de la xarxa d'enllumenat obsoleta. Inclou
les canonades de polietile, cablejat, altres elements de
la xarxa i transport a abocador autoritzat i/o magatzem
municipal 

F21HX643

 €580,61u Desmuntatge d'antena Wifi amb aplec de material a
l´obra i posterior recol·locació en bàcul de demàfor, un
cop reurbanitzada la vorerra.
Inclou el cablejat de la nova alimentació de l´antena.
Execució a realitzar per empresa encarregada del
manteniment de la instal.lació municipal.

F21HX644

 €80,00u Desmuntatge d'elements de suport de fusta o de
formigó, inclosa fonamentació, a realitzar un cop les
companyies hagin executat el soterrament de les linies
aèries.
Inclou el transport de les runes a l'abocador autoritzat.

F21HX665
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 164Data: 30/09/19

ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €358,51u Tapa i marc tipus D de telefonicaA012NB01

 €208,57u Tapa i marc tipus DM telefonicaA012NB02

 €51,57u Tapa i marc tipus M telefonicaA012NB03

 €46,00u Plantilla armari distribució telefonicaA012NB04

 €84,11u Barana metal.lica de tub de 5 cm. de diametre i 200
cm. de llargada

FQ441551
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 165Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €209,63u Subministrament i plantació de Celtis australis
(lledoner) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor
de 100 l. Inclós excavació de clot de plantació de
100x100x100 cm amb mitjans mecànics, retirada a
l'abocador de la terra sobrant, reblert del clot amb terra
vegetal de categoria alta d'aportació, primer reg i
subministrament i col.locació de 2 tutors de 3,00 m
d'alçada per arbre, lligats amb gomes de cautxú,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució, fins la fi del
període de garantia.

FR42125L Rend.: 1,000P- 148

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

120,00000120,000001,000BR42125L =xCeltis australis de perimetre 18 - 20 cm en contenidor
de 100 l

u

Subtotal... 120,00000 120,00000
Partides d'obra:

70,5693970,569391,000FR612353 =xPlantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

u

Subtotal... 70,56939 70,56939

COST DIRECTE 190,56939

19,0569410,00%GASTOS INDIRECTOS

209,62633COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €176,63u Subministrament i plantació de Populus nigra
(pollancre) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor
de 100 l. Inclós excavació de clot de plantació de
100x100x100 cm amb mitjans mecànics, retirada a
l'abocador de la terra sobrant, reblert del clot amb terra
vegetal de categoria alta d'aportació, primer reg i
subministrament i col.locació de 2 tutors de 3,00 m
d'alçada per arbre, lligats amb gomes de cautxú,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució, fins la fi del
període de garantia.

FR44EA51 Rend.: 1,000P- 149

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

90,0000090,000001,000BR44EA51 =xPopulus nigra de perimetre 18 -20 cnm en contenidor
de 100 l

u

Subtotal... 90,00000 90,00000
Partides d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 166Data: 30/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

70,5693970,569391,000FR612353 =xPlantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

u

Subtotal... 70,56939 70,56939

COST DIRECTE 160,56939

16,0569410,00%GASTOS INDIRECTOS

176,62633COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €160,13u Subministrament i plantació de Salix babylonica (salze)
de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 100 l.
Inclós excavació de clot de plantació de 100x100x100
cm amb mitjans mecànics, retirada a l'abocador de la
terra sobrant, reblert del clot amb terra vegetal de
categoria alta d'aportació, primer reg i subministrament
i col.locació de 2 tutors de 3,00 m d'alçada per arbre,
lligats amb gomes de cautxú, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució, fins la fi del període de
garantia.

FR45582D Rend.: 1,000P- 150

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

75,0000075,000001,000BR45582D =xSalix babylonica de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat
mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 75,00000 75,00000
Partides d'obra:

70,5693970,569391,000FR612353 =xPlantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

u

Subtotal... 70,56939 70,56939

COST DIRECTE 145,56939

14,5569410,00%GASTOS INDIRECTOS

160,12633COST EXECUCIÓ MATERIAL
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OBRA PROJECTE EXECUTIU  18EP005OT01

CAPÍTULO DEMOLICIONS I DESMUNTATGES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F210U103 ut Desmuntatge i transport d'elements de mobiliari urbà, reixes,
tapes i senyalització a magatzem municipal i/o abocador (P - 1)

90,0005,12 460,80

2 F210U113 ut Desmuntatge i apilament a l'obra d'elements de senyalització i
posterior recol·locació, inclosa base de formigó. (P - 2)

7,00014,69 102,83

3 F21HX641 u Desmuntatge de columna amb llumenera exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 8 m d'alçària, com a màxim,
aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Inclou l'enderroc de la fonamentació
existent. (P - 15)

0,000112,13 0,00

4 F21HX642 u Desmuntatge de columna amb llumenera exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 8 m d'alçària, com a màxim,
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs
transport a abocador. Inclou l'enderroc de la fonamentació
existent. (P - 16)

7,00068,15 477,05

5 F21HX643 u Desmuntatge de la xarxa d'enllumenat obsoleta. Inclou les
canonades de polietile, cablejat, altres elements de la xarxa i
transport a abocador autoritzat i/o magatzem municipal 

 (P - 0)

1,000530,50 530,50

6 F21HX644 u Desmuntatge d'antena Wifi amb aplec de material a l´obra i
posterior recol·locació en bàcul de demàfor, un cop
reurbanitzada la vorerra.
Inclou el cablejat de la nova alimentació de l´antena.
Execució a realitzar per empresa encarregada del manteniment
de la instal.lació municipal. (P - 0)

0,000580,61 0,00

7 F21HX665 u Desmuntatge d'elements de suport de fusta o de formigó, inclosa
fonamentació, a realitzar un cop les companyies hagin executat
el soterrament de les linies aèries.
Inclou el transport de les runes a l'abocador autoritzat.
 (P - 0)

8,00080,00 640,00

8 F210U114 ut Desmuntatge, apilament i posterior recol·locació de l'equip de
desfibrilador existent, inclosa base de formigó i connexions
necessaries. (P - 3)

1,00056,72 56,72

9 F218U101 ut Tala d'arbrat existent i eliminació de soca i transport a abocador
(P - 4)

1,000223,05 223,05

10 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P -
59)

237,0001,44 341,28

11 F2194XC2 m2 Fresat de paviment asfàltic amb càrrega sobre camió per capa de
1 cm (P - 8)

750,0000,77 577,50

12 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de
fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió  (P - 7)

245,9003,48 855,73

13 F2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 6)

260,0502,63 683,93

14 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 9)

1.410,8001,72 2.426,58

15 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre
camió o contenidor. (P - 5)

281,1004,38 1.231,22
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16 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de
maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 13)

8,0003,42 27,36

17 F21D4102 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a
40x60 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió  (P - 11)

0,0005,28 0,00

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

0,0006,26 0,00

19 F21F2122 m Demolició de canonada d'aigua de formigó vibropremsat amb
solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió. Incòs deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus de fibrociment perillosos, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002. (P - 14)

100,0004,18 418,00

20 F219U201 u Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per
localització de serveis. (P - 10)

8,00054,28 434,24

21 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km. Inclòs canon abocador (P - 28)

209,3586,81 1.425,73

CAPÍTULOTOTAL 01.01 10.912,52

OBRA PROJECTE EXECUTIU  18EP005OT01

CAPÍTULO MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F221C620 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny
de trànsit, amb mitjans mecànics (P - 17)

700,9003,96 2.775,56

2 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 21)

3.504,0000,98 3.433,92

3 F2A1X000 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
granular d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM (P - 27)

210,2408,12 1.707,15

4 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km. Inclòs canon abocador (P - 28)

806,0356,81 5.489,10

5 F2412020 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics (P - 26)

3,3002,39 7,89

CAPÍTULOTOTAL 01.02 13.413,62

OBRA PROJECTE EXECUTIU  18EP005OT01

CAPÍTULO PAVIMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM (P - 31)

953,89016,69 15.920,42

2 F921R01J m3 Subbase de tot ú de material ceràmic reciclat, amb estesa i
compactat del material al 98% del PM (P - 32)

68,06720,52 1.396,73

3 F9365N51 m3 Base de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat amb transport interior
mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P -
35)

102,33066,01 6.754,80
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4 F9787AD1 m Rigola de formigó HM-30/S/10/I+E, de consistència seca i
grandària màxima del granulat 10 mm, de 30 cm d'amplària i de
25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat (P - 44)

397,6508,33 3.312,42

5 F97Z1520 m Encofrat a una cara per a rigoles, amb plafons metàl·lics, d'una
alçària fins a 50 cm (P - 45)

397,6506,52 2.592,68

6 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de
color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc (P - 42)

5,88012,40 72,91

7 F97546EA m Rigola de 20 cm de ancho de piezas de hormigón, de 40x20 cm y
8 cm de espesor medio, colocadas con mortero (P - 43)

47,56524,37 1.159,16

8 F965A6DE m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada de 23x24 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 40)

202,44026,34 5.332,27

9 F965A2D9 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x8 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 38)

412,96513,86 5.723,69

10 F965A6DD m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 39)

80,74524,73 1.996,82

11 F965A2D1 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x8 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 37)

117,91514,47 1.706,23

12 F965A6DF m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada de 20x20 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 41)

155,82027,09 4.221,16

13 F985A60D m Gual de peces de formigó, doble capa, 17x28 cm, col·locat sobre
base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima
a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P -
47)

5,000109,49 547,45

14 F97Z1521 u Encofrat corb per forat d'escossell diàmetre 1,60 m (P - 46) 4,00040,21 160,84

15 F9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland.
Inclòs aixecament de tapes. (P - 48)

180,70024,04 4.344,03

16 F9E1D21H m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, estriat o
de botons (segons normativa), classe 1a, preu alt, sobre suport
de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de
paleta.Inclòs aixecament de tapes. (P - 50)

15,30024,80 379,44

17 F9F5C240 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular 60x40 i 7 cm
de gruix, amb gravat direccional (botons o estries) sobre llit de
sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i

48,51045,12 2.188,77
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compactació del paviment acabat (P - 51)

18 F9G8CDAS m2 Paviment de 15 cm. de gruix de formigó HM-20-B-18 amb àrid
calis de Llers , amb ½ sac de color taronja Formirapid de
referencia 960, i una bossa de 600gr de fibres antifissures.
Acabat rentat amb aigua 
 (P - 54)

529,60026,69 14.135,02

19 F9G26742 m3 Paviment de formigó HM-30/P/20/IIa+E de consistencia plàstica,
mida màxima de l'àrid de 20 mm, abocat des del camió, estes i
vibrat mecànic, fratassat mecànic afeguint 2 kg/m2 de ciment
portland (P - 53)

32,250105,05 3.387,86

20 F9G14645 m3 Paviment de formigó reglejat, vibrat i estriat HM-30/P/20/2A de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 10 mm,
escampat des de camió, (P - 52)

63,75076,98 4.907,48

21 F9E1321H m2 Reposició de rases amb paviment de panot per a vorera gris de
20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment pòrtland. Inclòs aixecament de tapes i base de formigó
HM-20-B-40-I de 15 cm de gruix. (P - 49)

3,30035,78 118,07

22 F961E59A m Reposició de vorada de pedra recuperada de l'arrancament
col·locada sobre base de formigó de25 a 30 cm d'alçària i
rejuntada (P - 36)

3,30023,31 76,92

23 FD5Z5CC4 u Tragadera de fundició ductil tipus INPU encastada a vorera
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter  (P - 83)

0,000122,45 0,00

24 FD5Z5CCB u Vorada bústia tapa de fundició ductil fundició Benito TR8080 de
80 x 80 amb tapa circular de diàmetre 630 mm tipus Norte,
col·locat amb morter (veure annexes) (P - 85)

1,000334,72 334,72

25 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (P - 57)

1.686,1500,54 910,52

26 F9H1BJ31 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22
base B 35/50 G de baja temperatura , con betún asfáltico de
penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido
granítico, extendida y compactada (P - 56)

224,37254,27 12.176,67

27 F9J13J30 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B2 ADH, amb dotació 0.8 kg/m2 (P - 58)

1.335,5500,67 894,82

28 F9H111C1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada. Inclòs aixecament de tapes. (P - 55)

219,16756,19 12.314,99

29 F932101J m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM (P - 34)

7,22824,72 178,68

30 FD5Z5CC3 u Desmuntatge, trasllat i recol·locació de portal corredís del parc de
bombers. Inclou 
- Desplaçament línia electrica
- Subminsitrament i col·locació de guies i element no
recuperables
- Posta en funcionament (P - 82)

1,000980,92 980,92

31 FD5Z5CC8 u Treballs del ram de paleta de les feines associades al
desplaçament del portal corredís del parc de bombers.
Inclou,
- Enderroc tram de mur existent en la nova ubicació del portal, i
remats laterals per deixar l'espai preparat pel muntatge del portal.
- Construcció de mur de bloc de formigó de similars
característiques a l'existent, inclosa fonametnació en l'actual
ubicació del portal
 (P - 84)

1,0001.987,67 1.987,67
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CAPÍTULOTOTAL 01.03 110.214,16

OBRA PROJECTE EXECUTIU  18EP005OT01

CAPÍTULO XARXA SANEJAMENT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F222X220 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 4 m de fondària, en terreny no
classificat, inclòs roca amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
del material excavat. (P - 20)

18,08411,57 209,23

2 F222X001 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i
càrrega mecànica del material excavat. (P - 19)

274,3625,64 1.547,40

3 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 21)

241,7100,98 236,88

4 FD95X001 m Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Inclou tant
la solera de 15cm de gruix compactada de sorra com la protecció
de 10cm de sorra arronyonant la canonada en tot el seu
perímetre. (P - 92)

11,72421,86 256,29

5 F228XSR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb sorres de material reciclat de formigons o terres
d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM. (P - 24)

206,81716,85 3.484,87

6 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km. Inclòs canon abocador (P - 28)

336,3136,81 2.290,29

7 F2412020 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics (P - 26)

3,3002,39 7,89

8 F31521N1 m3 Formigó per a reposició de rases, HM-20/B/40/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió (P - 29)

3,30056,57 186,68

9 FD7JN185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
inclós connexió a arquetes o caixes d'embornals i a col.lector o
pou nou o existent (P - 89)

94,27036,44 3.435,20

10 FD7JL185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa.
Inclòs connexi a arquetes, caixes d'embornals i col.lectors/pous
nous i existents. (P - 88)

15,84025,76 408,04

11 FD7JJ185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
inclós connexió a arquetes o caixes d'embornals i a col.lector o
pou nou o existent (P - 87)

111,59523,98 2.676,05

12 FD7JX200 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea

86,24023,43 2.020,60
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aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa. Inclòs connexi a arquetes, caixes d'embornals i
col.lectors/pous nous i existents. (P - 91)

13 FD7JQ18A m Execució de sobrexidor amb tub de paret estructurada, amb
paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, entre dos pous (nous o existents) (P
- 90)

1,00068,78 68,78

14 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 93)

4,20079,82 335,24

15 FDD1X005 m Con (CP100x60x60 cm ) de 60cm d'alçada de formigó en massa
per a paret de pou circular de 100 cm de
diàmetre col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 94)

1,80081,97 147,55

16 FDDZX001 u Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre, de
fundició de grafit esferoidal, articulada , autocentrada en el seu
marc per a 5 guies i bloqueig de seguretat antiretorn da 90º,
model GEO PKSR D400 DECOR AENOR (pvp 230,74 €). 100
mm d'alçada i 650mm. de diametre amb eix d'acer inox
antirobatori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o octogonal.
Inclosa formació de corona de formigó negre de 8 cm de gruix
 (P - 95)

3,000275,82 827,46

17 FDDZX002 u Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre, de
fundició de grafit esferoidal, articulada , autocentrada en el seu
marc per a 5 guies i bloqueig de seguretat antiretorn da 90º,
model TWINO SP DECOR AENOR D400 (pvp 354,21 €). 100
mm d'alçada i 800mm. X 800 MM. amb eix d'acer inox
antirobatori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o octogonal.
(P - 96)

0,000405,73 0,00

18 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I. Serà sifònic quan realitzi connexió a xarxa unitaria.
Veure detall Fisersa (P - 78)

15,00065,20 978,00

19 FD5J6F02 u Caixa per a embornal de 70x70x85 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I. Serà sifònic quan realitzi connexió a xarxa unitaria.
Veure detall Fisersa (P - 76)

1,00078,12 78,12

20 FD5J6F03 u Caixa per a embornal doble de 150x50x85 cm, amb parets de 15
cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I. Serà sifònic quan realitzi connexió a xarxa
unitaria. Veure detall Fisersa (P - 77)

5,00085,77 428,85

21 FDK2X2B7 u Arqueta sifónica de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix
i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, sellada amb
rasilla ceràmica.  (P - 108)

5,00062,23 311,15

22 FDKZA450 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. (P - 109)

5,00058,56 292,80

23 FD5ZXJC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 800x300x100 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col.locat amb
morter (P - 86)

23,00064,46 1.482,58

24 FD5HB1G9 m Canal de fundició, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent
del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa antisobreeiximent
classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm

3,000158,06 474,18
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de gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 75)

25 FD5JCON1 u Connexió de la sortida d'aigües pluvials de claveguerons de les
finques de diferents diàmetres a nova xarxa de clavegueram,
mitjançant canonades de PVC corrugat tipus sanecor o similar,
de diàmetres DN 200, protegides amb formigó, incloent peces
especials i derivacions.  (P - 80)

1,000135,37 135,37

26 FD5JCON2 u Connexió de la sortida d'aigües residuals de claveguerons de les
finques de diferents diàmetres a nova xarxa de clavegueram,
mitjançant canonades de PVC corrugat tipus sanecor o similar,
de diàmetres DN 200, protegides amb formigó, incloent peces
especials i derivacions.  (P - 81)

1,00084,04 84,04

27 FD5JCON0 u Connexió dels nous col.lector als col.lectors existents , inclou les
tasques d'obertura connexió, formigonat de l'entroncament o
connexio, tapat de la cata i retirat de material d'obra. (P - 79)

1,000235,79 235,79

28 JJV1X001 m Realització d'inspecció amb circuit tancat de TV del col·lector
rehabilitat, mitjançant robot amb càmera i redacció
posterior d'informe i DVD on s'observin les pendents, trams
inspeccionats, alçada de pous, gràfica pendents resultant,
informe gràfic de fotografies. L'inspecció anirà conjuntament amb
el plànol ´´as built´´ del col·lector rehabilitat i contindrà cotes UTM
de tapa i fons de pou, material-secció col·lectors i aportacions,
escomeses finals i numeració de pous. (P - 157)

100,1002,98 298,30

CAPÍTULOTOTAL 01.04 22.937,63

OBRA PROJECTE EXECUTIU  18EP005OT01

CAPÍTULO XARXA D'AIGUA I REG05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F222X001 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i
càrrega mecànica del material excavat. (P - 19)

176,4325,64 995,08

2 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 21)

243,9600,98 239,08

3 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra
o sauló, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant (P - 22)

23,88825,51 609,38

4 F228XSR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb sorres de material reciclat de formigons o terres
d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM. (P - 24)

124,59216,85 2.099,38

5 F228XSR5 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb sorres sel·leccionades procedents del material
d'excavació de l'obra, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM. (P - 25)

3,3003,24 10,69

6 F2412020 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics (P - 26)

3,3002,39 7,89

7 F2A1X000 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
granular d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM (P - 27)

3,3008,12 26,80

8 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km. Inclòs canon abocador (P - 28)

202,8976,81 1.381,73

9 FN12U118 ut Instal.lació xarxa aigua segons pressupost FISERSA exp 03062
de data 27/08/2019 (veure annexes)

1,0007.588,01 7.588,01
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 (P - 134)

10 F31521N1 m3 Formigó per a reposició de rases, HM-20/B/40/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió (P - 29)

29,04056,57 1.642,79

11 FDK282G7 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre base
de 10 cm de graves per drenatge, reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 103)

4,00093,06 372,24

12 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 110)

4,000102,88 411,52

13 FDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P -
102)

7,00048,75 341,25

14 FDKZA450 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. (P - 109)

7,00058,56 409,92

15 FK246316 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb
connexions roscades de 2´´ de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a
màxim, de manxa i muntat entre tubs (P - 133)

3,000435,13 1.305,39

16 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 114)

56,2082,28 128,15

17 FFB17455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P -
112)

3,3009,89 32,64

18 FFB1745A m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P -
113)

322,6008,41 2.713,07

19 FFB14655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P -
111)

175,1005,60 980,56

20 FJSA3021 u Programador de reg tipus T BOS II amb alimentació a 9 V,
sistema de programació per teclat via radio, preu mitjà, amb
tantes estacions com electrovàlvules hagi de donar servei,
muntat superficialment, connectat als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat (P - 130)

2,000223,38 446,76

21 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ o d' 1 i 1 /4´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, a piles.
Cada electrovolavula anira acompanyada de clau de pas, filtre
d'anelles del seu diàmetre i valvula de retenció. (P - 132)

8,00039,04 312,32

22 FJS5X615 u Subministre i muntatge de goter per arbrat consistent en collari
de llautó de connexió a tub d'alimentació, funda de diàmetre 50
mm microperforada i tub goter de diàmetre 16 mm
autocompensat de 2,3 l/h, cada 33 cm (Veure fitxa de detall). (P -
129)

21,0005,54 116,34

23 FJS43631 u Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària 7,00031,68 221,76
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emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula
antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per
una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de
pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable connectat a la
xarxa amb unió articulada (P - 128)

24 FJSAU00U ml Tub de 16 mm de polietile amb goter autocompensant de 2,3
litres/hora cada 30 cm, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa (P - 131)

64,0005,74 367,36

CAPÍTULOTOTAL 01.05 22.760,11

OBRA PROJECTE EXECUTIU  18EP005OT01

CAPÍTULO ENLLUMENAT PÚBLIC06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2224123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica del material excavat (P - 18)

205,7527,17 1.475,24

2 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 21)

250,1200,98 245,12

3 F228XSR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb sorres de material reciclat de formigons o terres
d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM. (P - 24)

132,19216,85 2.227,44

4 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra
o sauló, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant (P - 22)

22,03225,51 562,04

5 F31521N1 m3 Formigó per a reposició de rases, HM-20/B/40/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió (P - 29)

3,30056,57 186,68

6 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km. Inclòs canon abocador (P - 28)

236,5026,81 1.610,58

7 F2412020 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics (P - 26)

3,3002,39 7,89

8 FDK282G9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre
solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 104)

8,00093,06 744,48

9 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 110)

8,000102,88 823,04

10 FDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P -
102)

14,00048,75 682,50

11 FDKZA450 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. (P - 109)

14,00058,56 819,84

12 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 114)

232,4502,28 529,99

EUR



POCTEFA. PROJECTE BICITRANSCAT
ZONA EST DE FIGUERES
ACTUACIÓ 1 - SETEMBRE 2019
PROJECTE D´ADEQUACIÓ DE LA VIA LÀCTEA I ACCÉS AL CAMÍ DE LES CABOQUES

PRESSUPOST Pàg.:30/09/19 10Data:

13 FDG5145U m Canalització amb 2 tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, inclou dau recobriment de
formigó (P - 98)

134,7503,55 478,36

14 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra (P - 120)

17,00023,15 393,55

15 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 119)

370,0004,81 1.779,70

16 FG312554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 118)

412,0004,41 1.816,92

17 FG312234 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 2.5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 117)

154,7001,48 228,96

18 FG312174 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 116)

17,0004,13 70,21

19 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica,
sense pintat, marca JOVIR o similar, tipo MIXTAS, de 5 m
d'alçària,/60/3 mm, amb preu de venda de 218,90 euros/ut.
Col·locada sobre fonament de formigó. Inclosa fonamentació i
perns (P - 121)

11,000508,57 5.594,27

20 FHM11L2B u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica,
sense pintat, marca JOVIR o similar, tipo MIXTAS, de 8 m
d'alçària,/60/3 mm, amb preu de venda de 376,60 euros/ut.
Col·locada sobre fonament de formigó. Inclosa fonamentació,
perns i forats mecanitzats per subjecció de lluminaria segons
detall (P - 122)

5,000682,18 3.410,90

21 FHN1X001 u Subministre i col.locació de lluminària de LED, model SALVI L
CIRCUS T/H 60 16TS 30K F4T1 PMMA A D S045 GRIS PLATA
G2 P: 49 w, de preu de venda 460,180. Color llum 2700º K (P -
125)

12,000650,49 7.805,88

22 FHN1X002 u Subministre i col.locació de lluminària de LED, model SALVI
LIRA 16 TS 30K F4T1 PMMA A D S045 GRIS PLATA G2 P: 49
w, de preu de venda 460,180. Color llum 2700º K (P - 126)

15,000650,49 9.757,35

23 FHMNU101 PAJ Legalització de l'ampliació de potencia del quadre i la seva
modificació, inclosos permisos i taxes.

 (P - 123)

1,000900,00 900,00

24 FHMNU107 PAJ Modificació del quadre existent per la telgestió segons esquema
inclos en projecte. Inclos muntatge,  (P - 124)

1,0005.000,00 5.000,00

CAPÍTULOTOTAL 01.06 47.150,94

OBRA PROJECTE EXECUTIU  18EP005OT01

CAPÍTULO XARXA DE FUTURS SERVEIS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F222X001 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i
càrrega mecànica del material excavat. (P - 19)

275,5925,64 1.554,34

2 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 21)

343,6200,98 336,75
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3 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM (P - 23)

232,5429,29 2.160,32

4 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km. Inclòs canon abocador (P - 28)

316,9316,81 2.158,30

5 F2412020 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics (P - 26)

3,3002,39 7,89

6 F31521N1 m3 Formigó per a reposició de rases, HM-20/B/40/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió (P - 29)

0,33056,57 18,67

7 FDG54447 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de
110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors (P - 100)

324,70016,78 5.448,47

8 FDG52337 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 99)

227,40012,44 2.828,86

9 FDG51337 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 97)

3,30010,24 33,79

10 FDG5U002 ut arqueta amb tapa de comunicacions de 80x80 cm.  (P - 101) 6,000357,50 2.145,00

11 FG23RA15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000
N, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 115)

27,0005,83 157,41

12 FDK2U102 ut Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons tipus DM
sense marc per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de
grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació, inclosa tapa i marc tipus D de telefonica  (P - 105)

6,000604,57 3.627,42

13 FDK2U103 ut Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons tipus M
sense marc per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de
grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació, inclosa tapa i marc tipus M de telefonica  (P - 106)

3,000154,71 464,13

14 FDK2U104 ut Subministre i col·locació de plantilla per armari de distribució de
telefonica, sobre base de formigó. (P - 107)

2,00065,04 130,08

CAPÍTULOTOTAL 01.07 21.071,43

OBRA PROJECTE EXECUTIU  18EP005OT01

CAPÍTULO JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR45582D u Subministrament i plantació de Salix babylonica (salze) de
perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 100 l. Inclós
excavació de clot de plantació de 100x100x100 cm amb mitjans
mecànics, retirada a l'abocador de la terra sobrant, reblert del clot
amb terra vegetal de categoria alta d'aportació, primer reg i
subministrament i col.locació de 2 tutors de 3,00 m d'alçada per
arbre, lligats amb gomes de cautxú, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució, fins

7,000160,13 1.120,91
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la fi del període de garantia. (P - 150)

2 FR42125L u Subministrament i plantació de Celtis australis (lledoner) de
perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 100 l. Inclós
excavació de clot de plantació de 100x100x100 cm amb mitjans
mecànics, retirada a l'abocador de la terra sobrant, reblert del clot
amb terra vegetal de categoria alta d'aportació, primer reg i
subministrament i col.locació de 2 tutors de 3,00 m d'alçada per
arbre, lligats amb gomes de cautxú, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució, fins
la fi del període de garantia. (P - 148)

4,000209,63 838,52

3 FR44EA51 u Subministrament i plantació de Populus nigra (pollancre) de
perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 100 l. Inclós
excavació de clot de plantació de 100x100x100 cm amb mitjans
mecànics, retirada a l'abocador de la terra sobrant, reblert del clot
amb terra vegetal de categoria alta d'aportació, primer reg i
subministrament i col.locació de 2 tutors de 3,00 m d'alçada per
arbre, lligats amb gomes de cautxú, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució, fins
la fi del període de garantia. (P - 149)

10,000176,63 1.766,30

4 FR7212J0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb
addició d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb
una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base
de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500
m2 (P - 153)

160,0001,24 198,40

5 F923U001 m3 Subbase de grava de pedra granítica de grandària màxima de 50
a 70 mm i afegit per a colmatar de granulat de grandària màxima
de 18 a 25 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 33)

19,58035,50 695,09

6 FR3SE412 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada
a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 147)

192,5002,84 546,70

7 F7B451B0I5UL m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2 ref. 70059222 de la serie
ROOFTEX de TEXSA , col·locat sense adherir (P - 30)

350,5701,77 620,51

8 FR4D2MA4 u Subministrament d'Escallonia rubra var. macrantha d'alçària de
60 a 80 cm, en contenidor de 10 l (P - 151)

120,00010,77 1.292,40

9 FR66255B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a
25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P
- 152)

120,00014,41 1.729,20

10 FR3P2111 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana (P - 146)

37,40057,37 2.145,64

11 F932101J m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM (P - 34)

3,30024,72 81,58

12 FQ42X010 u Subministre i col.locació de pilona tipus TUBO de Fabregas de
color negre. (P - 142)

19,00061,63 1.170,97

13 FQ42X015 u Subministre i col.locació de pilona flexible model BALIZA
h=900mm de color negre de Sabacaucho (P - 143)

4,000133,84 535,36

14 FQ43C010 u Subministrament i col·locació de pilona de fusta amb protecció
fungicida, insecticida i hidrófuga, de secció rodona, de 1300 mm
d'alçària i de diàmetre 120 mm, col·locada sobre dau de formigó
(P - 144)

12,00040,65 487,80

EUR
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15 FQ21BC60 u Paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa
d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer rectangular,
col·locada amb fixacions mecàniques, model BARCELONA (pvp
150,00 euros) (P - 138)

2,000375,54 751,08

16 FQ21FC65 u Subministrament i col·locació de paperera tipus PA374N de la
marca MAGO URBAN (P - 139)

6,000194,86 1.169,16

17 FQ115F56 u Subministra i col·locació de banc tipus MODO C-106 (P - 135) 2,000359,18 718,36

18 FQ11U114 ut Subministra i col.locació de cadira de 65 cm. tipus Modo de
Fabregas de fusta tropical MODEL C-106 SILLA (P - 137)

6,000293,06 1.758,36

19 FQ42F025 u Protector metàl·lic tipus MEFA de 50x1000 mm amb tres peus
ancorat en dau de formigó (P - 141)

6,000294,85 1.769,10

20 FQZAU050 u Aparcament de bicicletes i format per tub acer galvanitzat
ancorat al paviment amb dau de formigo
 (P - 145)

4,00064,90 259,60

21 FQ31V31C u Font per a exteriors model atlas UM511-1 amb aixeta
temporitzada i reixa de desguàs, ancorada amb dau de formigó
(P - 140)

1,000629,87 629,87

22 FQ11U105 ut Taula de fusta amb banc per a zona picnic GAVARRER VM311
(P - 136)

1,0001.940,00 1.940,00

23 FBC1VC12 u Subministrament i col·locació de separador tipus Gota VBA21P,
fixaat al paviment amb passador (P - 74)

25,00047,35 1.183,75

24 FB121AAE u Subministrament i col·locació de barana/passama metàl·lica de
rodons de diàmetre 20 mm, segons detall adjunt. Acabat pintat.
Inclos plaques de senyalització de 40x10 cm soldades a barana
 (P - 60)

9,00066,25 596,25

25 FHQ6U116 ut Armari de xapa metàl·lica (1,20 x 0,80 x 0,50), per armari de
distribució de telefonia, inclosa peana de formigó,  (P - 127)

2,000612,00 1.224,00

CAPÍTULOTOTAL 01.08 25.228,91

OBRA PROJECTE EXECUTIU  18EP005OT01

CAPÍTULO SENYALITZACIÓ09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 UBA1U003 ml Fresat de línees de pintura de 10/20cm. (P - 162) 33,0001,21 39,93

2 UBA1U004 m2 Fresat de superfñicie de pintura (P - 163) 33,0006,16 203,28

3 UBA1U002 ml Fresat de franges de pintura de 50cm. (P - 161) 33,0002,31 76,23

4 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 73)

56,10018,54 1.040,09

5 FBB1B111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de
70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA1, fixada mecànicament (P - 68)

1,00056,41 56,41

6 FBB2B201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament (P - 70)

9,00067,70 609,30

7 FBB2B501 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de
60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament (P - 71)

6,000109,18 655,08

8 FBB1B351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de
60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA1, fixada mecànicament (P - 69)

1,00070,89 70,89

EUR
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9 FBB12252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA1, fixada mecànicament (P - 67)

9,00066,91 602,19

10 FBB3B620 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA1, fixada al senyal (P - 72)

2,00055,29 110,58

11 FBA1E011 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal ( contínua,
discontínua, qualsevol color) no reflectora de 10 cm d'amplària,
amb pintura acrílica, amb màquina autopropulsada. Inclòs el
premarcat (P - 61)

314,2000,65 204,23

12 FBA31012 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora (STOP,
Cediu el pas, illetes, fletxes, etc) amb pintura dos components i
microesferes de vidre amb màquina d'accionament manual.
Inclòs el premarcatge

 (P - 64)

17,4005,12 89,09

13 FBA1G011 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (contínua,
discontínua, qualsevol color) no reflectora de 20 cm d'amplària,
amb pintura acrílica, amb màquina autopropulsada. Inclòs
premarcat (P - 62)

20,8001,22 25,38

14 FBA27012 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua no reflectora
de 50 cm d'amplària, amb pintura dos components amb
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament
manual. Inlou premarcatge i ratllat posterior amb llana. (P - 63)

354,8001,63 578,32

15 GBA1U106 ut Pintat de plaça de minusvàlid. Inclòs premarcat. Inclosa graella
posterior (P - 154)

1,000110,00 110,00

16 GBA1U111 ut Subministre i col.llocació de suport cilindric acanalat d'alumini
esmaltat en color oxiron gris d.76 mm i 3250mm. de llargada (P -
155)

4,000175,18 700,72

17 GBA1U112 ut Subministre i col.locació de lames d'alumini de 700*100mm. i 5
mm. de gruix, retolada a dues cares en guia per a fixar a suport
vertica. Color fons, text i pictograma a definir per la DF (P - 156)

12,00070,00 840,00

18 FBA31013 m2 Pintat de senyal S1 (zona 30 i bicicletes segons projecte). Pintura
de dos components i microesferes de vidre. Inclòs el
premarcatge
 (P - 65)

10,00037,47 374,70

19 FBA31014 u Pintat de senyal tipus STOP, cediu el pas, illetes, fletxes, ... amb
pintura de dos components i microesferes de vidre. Inclòs el
premarcatge
 (P - 66)

10,00030,92 309,20

CAPÍTULOTOTAL 01.09 6.695,62

OBRA PROJECTE EXECUTIU  18EP005OT01

CAPÍTULO VARIS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA000008 u Partida alçada Seguretat i Salut
Inclou tanques per limitació ambit obra, vestuaris, sanitaris,
senyalització d'obra i tots els mitjans de seguretat col·lectiva i
individual necessaries per l'execució dels treballs (P - 160)

1,0007.000,00 7.000,00

2 PA000006 pa Partida alçada control de qualitat (P - 159) 1,0002.750,00 2.750,00

3 KZ5M200 u Instal.lació de vèrtex geodèsic. Totoalment instal.lat en paviment.
(P - 158)

2,000165,00 330,00

CAPÍTULOTOTAL 01.10 10.080,00

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTULO Import

Capítulo 01.01 DEMOLICIONS I DESMUNTATGES 10.912,52
Capítulo 01.02 MOVIMENT DE TERRES 13.413,62
Capítulo 01.03 PAVIMENTS 110.214,16
Capítulo 01.04 XARXA SANEJAMENT 22.937,63
Capítulo 01.05 XARXA D'AIGUA I REG 22.760,11
Capítulo 01.06 ENLLUMENAT PÚBLIC 47.150,94
Capítulo 01.07 XARXA DE FUTURS SERVEIS 21.071,43
Capítulo 01.08 JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ 25.228,91
Capítulo 01.09 SENYALITZACIÓ 6.695,62
Capítulo 01.10 VARIS 10.080,00

01 PROJECTE EXECUTIU  18EP005OTObra 290.464,94

290.464,94

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 PROJECTE EXECUTIU 18EP005OT 290.464,94
290.464,94

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7. PRESSUPOST GENERAL 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

290.464,94PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................... ......................... ......................... ........................

37.760,4413 % DESPESES GENERALS SOBRE 290.464,94....................................................................................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 290.464,94....................................................................................................................................17.427,90

Subtotal 345.653,28

21 % IVA SOBRE 345.653,28....................................................................................................................................72.587,19

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 418.240,47€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( QUATRE-CENTS DIVUIT MIL DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS )

L´arquitecta                                         

Itziar Carrera Garcia de Cortazar               
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