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1. MEMÒRIA 
 
1.D MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
1.D1. Antecedents 
 
. El 16 de desembre de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment l´Avantprojecte de pavimentació del Centre Històric ( Àrea de 
Vianants), que defineix amb coherència global els criteris de redacció dels successius projectes que acabaran concretant les obres a 
realitzar en aquest àmbit, vista la magnitud de l´obra necessària per renovar les infraestructures obsoletes i els paviments desgastats i el 
llarg termini d´execució. 
L’aprovació d’aquest document permet també la prescripció adequada de la reposició puntual que resulti necessària en trams parcials 
afectats per l’obertura de rases de noves escomeses o fragments renovació de xarxes de serveis. 
L´avantprojecte proposa i programa l´adequació de xarxes de serveis i millora de la pavimentació en tots aquells carrers de l´àrea de 
vianants del centre històric que ho requereixen pel grau d’obsolescència o deteriorament i que són: embocadura del carrer Monturiol amb la 
Rambla, carrers Enginyers, Joan Margall i un tram del carrer Moreria, carrer Peralada, carrer St Pere i Portella, plaça Gala Salvador Dalí i 
carrers Tints, St Domènec, Pilar, Primfilat, Germanes Massanet i Moreria. 

 
. Durant el termini d´exposició pública no hi hagut cap al.legació i per tant l´aprovació inicial ha esdevingut definitiva. 
 
- El 6 d´agost de 2021 es va publicar l´Ordre TMA/851/2021, per la que es desenvolupa el document tècnic de considicions bàsiques 
d´accessibilitat i no discriminació per l´accés i l´ús dels espais públics urbanitzats, que actualitza i deroga l´Ordre VIV/561/2010 
 
 
1.D2.  Objecte de projecte 
 
Aquest projecte proposa la millora de la pavimentació i l´adequació de l´accessibilitat a la cruïlla entre el carrer Enginyers i Monturiol, descrit 
en l´ Avantprojecte de pavimentació del Centre Històric aprovat com a Àmbit 2. 
El projecte preveu l´actuació en un àmbit total de 120 m2. 
 
 
1.D3.  Estat actual. 
 
La cruïila del c/ Enginyers i el c/ Monturiol és el resultat de l´adequació de la pavimentació en dos temps. 

- primer, la restauració de la Rambla, executada l´any 2000, que entronca l´alineació de la vorera nord ( davant del museu de 
l´Empordà) amb l´alineació de la vorada nord del c/ Monturiol existent. 

- segon, l´adequació de les voreres del c/ Monturiol, executades per la Brigada Municipal el 2015, que redueix la calçada a un carril 
de circulació i amplia les voreres. 

 
Es produeix per tant un decalatge entre les vorades i alineacions a la cruïlla del c/ Enginyers, Monturiol  i Rambla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.D4. Reportatge fotogràfic  
 

 
 

  
Vista vorera sud c. Monturiol a la Rambla.        Vista vorera nord c. Monturiol a la cruïlla amb c. Enginyers      
 
 
1.D5.  Xarxes de serveis afectades, dins i fora d´àmbit d´actuació. 
 
Segons la informació de bases cartogràfiques de les que disposa l´Ajuntament, dins l´àmbit d´actuació hi ha xarxa de clavegueram, aigua, 
enllumenat públic, gas, BT i telefonia. 
L´actuació prevista només preveu el desplaçament de tres embornals que mantindran la connexió existent. 
 
 
1.D6.  Descripció i justificació de la proposta 
 
Aquest projecte proposa: 
. L´ampliació de la vorera nord de la Rambla, en el tram entre el c/ Girona i el c/ Enginyers, per anar a trobar l´alineació actual de la vorera 
nord del c/ Monturiol. 
. El desplaçament del gual de vianants situat a la part baixa de la Rambla per anar a trobar l´alineació actual de la vorera sud del c/ 
Monturiol. 
. El desplaçament de tres embornals existents 
. L´adequació d´un aparcament de bicicletes a la franja reservada per la càrrega i descàrrega de la placeta baixa de la Rambla, per garantir 
el gir dels autobusos urbans en aquest punt i dotar la part baixa de la Rambla d´aparcament de bicicletes. 
 



1.D7. Compliment de la normativa d´accessibilitat vigent. 
 
La proposta compleix tots els requeriments de les normatives d´accessibilitat vigents. 
En el cas del gual de vianants formats per peces de granit, s´opta per no utilitzar el paviment indicador de perill (botons) ja que es considera 
que el gual ja es troba correctament indicat per als invidents amb el paviment direccional (estriat) i la rampa, i que amb la senyalització de 
botons en el pla inclinat del gual s´empitjora la mobilitat de la gent amb cadira de rodes i bastó. 
 
 
1.D8. Gestió de residus. 
 
El projecte incorpora en els seus annexes un Estudi de Gestió de Residus d´acord amb la normativa vigent. 
Com que el Promotor de les obres és el propi Ajuntament, estarà exempt del pagament de la fiança. 
Tot i així, l´Ajuntament exigirà a l´empresa adjudicatària que aporti, juntament amb la documentació necessària per rebre l´obra, el certificat 
del gestor de residus autoritzat per l´Agència Catalana de Residus, conforme els residus s´han gestionat correctament. 
 
 
1.D9.  Superfície d´actuació. 
 
El projecte preveu l´actuació en un àmbit total de 120 m2. 
 
 
1.D10.  Programa de treball. Termini d´execució. 
 
El contractista presentarà un calendari d´execució per partides i setmanes que garanteixi en tot moment el trànsit de vehicles tant al c/ 
Monturiol com a la Rambla. 
 
El termini previst per a l’execució de l’obra serà de 5 setmanes a comptar desde l’acta de replanteig. 
S´ha calculat un termini folgat, tenint en compte que: 
. el recinte d´obra es troba en una zona cèntrica de la ciutat mot concorreguda pels vianants. 
. l´obra preveu el desmuntatge de la vorada de 30cm i del gual de vianants corb i la seva posterior recol.locació. Tasques que s´han de fer 
amb cura durant el desmuntatge, adequació i apilament de les peces. 
. la comanda de les lloses de pedra de figueres no es podrà efectuar fins que estigui executada l´arrencada de les lloses existents i es valori 
quin percentatge d´aquestes es pot recol.locar de nou. 
 
El replanteig anirà a càrrec del contractista adjudicatari de les obres, el qual haurà de disposar de tots els mitjans necessaris per efectuar-lo 
en un màxim de 4 setmanes desde la notificació de l´adjudicació. 
 
 
1.D11.  Import del pressupost i repercussió per m2 
 
El pressupost de contracte per a coneixement de l’administració de la totalitat de les obres incloses en aquest projecte és de QUARANTA-
VUIT MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SET euros amb NORANTA-TRES cèntims. ( 48.357,93 €). 
 
Les dades característiques de l’actuació previstes es concreten en el següent quadre: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
1.D12.  Classificació del contractista. Sistema d´adjudicació. Revisió de preus. 
 
D’acord amb la normativa general que regula el sistema de classificació empresarial: 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

-Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
(BOE núm. 257, de 26 d'octubre), modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 d'agost (BOE núm 213, de 5 de setembre de 2015) 

-Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic 
(BOE núm. 118, de 15 de maig de 2009) 
 
A aquesta obra no li pertoca tenir classificació, ja que té un PEC sense IVA inferior a 500.000 euros. 
En tot cas la classificació exigible per no haver de justificar la solvència és: 

Superfície àmbit 120 m²

PEC 48.358 €

Repercussió 402,98 €/m²



 
Grup G Subgrup 6 Categoria 1

 
El promotor de les obres serà el propi Ajuntament.  
L’adjudicació es farà d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
El pressupost s´ha calculat amb el Banc de preus de l´ITEC. 
El termini d´execució és inferior a 1 any per tant no cal definir la revisió de preus. 
 
 
1.D13.  Equip redactor 
 
Aquest projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Figueres amb la intervenció de les següents persones d’acord amb 
les seves especialitats. 
 
Joan Falgueras Font, arquitecte municipal 
Itziar Carrera Garcia de Cortàzar, arquitecta municipal 
 
Figueres, a 18 de maig de 2022. 
 
 
Joan Falgueras Font, arquitecte   Itziar Carrera Garcia de Cortàzar, arquitecta 
 
 



1.C  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
L’obra consistirà en la millora de l´àmbit descrit anteriorment, que inclou: 
Desmuntatge dels elements de senyalització i mobiliari urbà que bé són obsolets o bé cal reubicar un cop reurbanitzat el carrer, així com 
vorades, llambordes i peces de gual que es recol.locaran. 
Enderroc de les voreres i calçada afectades. 
Execució i connexió dels tres embornals traslladats. 
Pavimentació de voreres i calçada i  col.locació de mobiliari urbà. 
 
 
1.C1 Desmuntatge i enderrocs 
 
Es procedirà al desmuntatge dels elements obsolets o que s´han de traslladar situats en l´àmbit d´actuació: vorada, llambordes, peces de 
gual, reixes d´embornal, mobiliari urbà i senyalització. 
Els elements que s´hauran de recol.locar es reservaran a la zona d´aplec de l´obra, els aprofitables es portaran al magatzem de la Brigada 
Municipal i la resta a l´abocador. 
Es farà l´enderroc de les vorades no reutilitzables, de la vorera i les bases de formigó, dels embornals i del paviment asfàltic situat en 
l´àmbit d´actuació. 
Es retiraran les infrastructures tècniques i serveis incompatibles amb l’execució del projecte. 
Tot el material d´enderroc es carregarà sobre camió i es traslladarà a l´abocador. 
 
 
1.C2 Moviment de terres  
 
El moviment de terres consistirà en les següents partides: 
- formació de caixa de paviments  
Tot el material d´excavació es carregarà sobre camió i es traslladarà a l´abocador. 
 
 
1.C3. Serveis: Clavegueram  
 
Xarxa de clavegueram: Pluvials 
 
Es traslladaran 3 embornals i es connectaran a les caixes existents, executant-hi un registre tal com prescriu Fisersa. 
Es recol.locaran les reixes existents, de fosa. 
 

  
 
1.C4 Pavimentació 
 
La pavimentació de l´actuació consta de: 
 
- pavimentació de la vorera ampliada- costat nord 
 
. una subbase granular de tot-ú de formigó amb compactació al 98% del PM, procedents de planta de reciclatge. 
 
. reposició de vorada granítica de 30x25cm sobre base de formigó de 20cm 
. gual granític de lloses de 60x40x8cm i cap rectangulars de 60x40x15cm, sobre base de formigó 
. vorada granítica de 20x25cm sobre base de formigó de 20cm 
 
. base de formigó HM 20 S de 20cm de gruix 
. capa de morter de 3cm 
 
. llosa de pedra de Figueres de 60x40x8cm acabat abuixardat sobre base de formigó 
. llosa estriada de pedra de Figueres de 60x40x8cm 
. panot d´espina de peix de 20x20c4cm 
 



- pavimentació de la vorera ampliada- costat sud 
 
. una subbase granular de tot-ú de formigó amb compactació al 98% del PM, procedents de planta de reciclatge. 
 
. reposició de vorada granítica de 30x25cm sobre base de formigó de 20cm 
. reposició de gual granític corb de 120cm, caps rectangulars, sobre base de formigó de 20cm 
. vorada granítica de 20x25cm sobre base de formigó de 20cm 
 
. base de formigó HM 20 S de 20cm de gruix 
. capa de morter de 3cm 
 
. llosa de pedra de Figueres de 60x40x8cm acabat abuixardat sobre base de formigó 
. llosa estriada de pedra de Figueres de 60x40x8cm 
. panot d´espina de peix de 20x20c4cm 
 
 
- pavimentació de la calçada 
 
. formació de rigola amb 3 filades de llamborda basàltica de recuperació, sobre base de formigó, que encaixaran les reixes allà a on n´hi 
hagi. 
. remat rigola existent c/ Montuiol amb peces de formigó blanca de 30x30x8cm 
 
 
1.C5 Mobiliari Urbà  
 
Es procedirà al subministrament i col·locació de mobiliari nou en els llocs grafiats en el plànol. 
 
Es col.locaran 3 aparcabicis U invertida d´acer galvanitzat. 
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2.1 NORMATIVA APLICABLE 



2.1 NORMATIVA APLICABLE 
 
GENERAL 
 
Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme 
(DOGC núm. 4436 de 26/07/2005) 
 
Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat.  
 
Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales, RSCIEI.  
Anexo II 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 
immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 
 
RD 173/2010 que modifica el RD 314/2006 del CTE en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones 
amb discapacitat 
 
Ordre VIV/561/2010 “Document Tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i 
utilització dels espais públics urbanitzats 
(BOE: 11/3/2010) 
 
Ordre TMA/851/2021, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d´accessibilitat i no 
discriminació per l´accés i l´ús dels espais públics urbanitzats, que actualitza i deroga l´Ordre VIV/561/2010 
(BOE: 6/8/2021) 
 
Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 
 
Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 
urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 
Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones 
amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 
Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 
 



VIALITAT 
 
Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la 
instrucción de Carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
 
Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la 
Instrucción de carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
 
Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE núm. 28 de 2/02/2000) 
 
Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” 
(BOE 17/09/1990) 
 
UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
 
Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” 
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
 
Posteriors modificacions: 
 Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
 Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
 Ordre Circular 293/86 T. 
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 
Ordre Circular 295/87 T 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar-se PG-4) 
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 
22/1/2000). 
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de contenció de 
vehicles (BOE 28/01/2000). 
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002) 
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, 
drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 
Ordre Circular 8/01. 
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions 
tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.   
 
 
Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 



GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 
 
Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de 
complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l’apartat 
a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
 
Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 
 
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
 
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 
 
Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 
 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 
 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua i el 
consumo humano  
(BOE 21/02/2003) 
 
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 
 
Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
(DOGC 22/07/99) 
 
Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de 
agua 
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
 
Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità 
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 
 
Hidrants d’incendi 
 
Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios” 
(BOE núm. 298 de 14/12/1993) 
 
 
XARXES DE SANEJAMENT 
 
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 
 
Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les 
aigües residuals urbanes. 
(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 



 
Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones”. 
(BOE núm. 228 de 23/09/1986) 
 
Àmbit municipal o supramunicipal: 
 
Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  
(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOPB núm. 142, de 14/06/2004) 
 
Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 
Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials  
(BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d’errades BOP núm. 181 de 30/07/1999) 
 
 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
 
Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones complementarias”: 
(BOE 4/09/2006)  
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
 
Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.  
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de 
combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006 
 
Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
 
 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 
General 
 
Llei 54/1997 del Sector elèctric 
 
Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització d’instal·lacions 
d’energia elèctrica.  
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 
 
 
Alta Tensió 
 
Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  
(BOE: 19/3/2008). En vigor des del 19.03.2008. 
 
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 
instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007). 
NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió 
 
Baixa Tensió 
 
Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 



(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 
instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 
NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 
 
 
Centres de Transformació 
 
Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación”  
(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83) 
 
Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE núm. 183 de 01/08/1984) 
 
Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 
 
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 
instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 
NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 
 
 
Enllumenat públic 
 
Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE núm. 279 de 19/11/2008) 
 
Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 
(DOGC 12/06/2001) 
 
Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE núm. 224 de 18/09/2002) 
 
Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
XARXES DE TELECOMUNICACIONS 
 
Especificacions tècniques de les Companyies 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 CONTROL DE QUALITAT 



 
ACTIVITAT: 1  REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
 
 
FASE DE  
CONTROL 

 
TREBALLS INICIALS 

 
INSPECCIÓ 

 
ASSAIG 

 
UNITAT DE MOSTREIG 

 
CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
 
 
1.1 Previ 

 
 
 
Control del replanteig 

Disponibilitat dels terrenys 
 
Enllaç amb la vialitat existent 
 
Comprovació en planta de mides 
d’espais  públics 
 
Comprovació de les rasants respecte 
als edificis existents 
 
Possible existència  de serveis afectats 
 
Comprovació dels punts de desguàs del 
clavegueram i dels punts d’escomesa 
dels serveis 
 
Elements existents a enderrocar o 
conservar. 

   

 
1.2 Confirmació 

 
Signatura Acta de Comprovació 
 del Replanteig 
(Ordre d’inici de les obres) 
 
 

    

 
 



 
ACTIVITAT: 2  MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA 
 
 
FASE DE  
CONTROL 

 
TREBALLS INICIALS 

 
INSPECCIÓ 

 
ASSAIG 

 
UNITAT DE MOSTREIG 

 
CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
 
2.1 Previ 

 
 
Definició cotes de esbrossada 
 
 
 
 
 
 
Definició equips de moviment de terres  
 
Definició cotes d’excavació  segons 
qualitat de sols 
 
Definició préstecs i abocadors. 

Comprovació perfils transversals del 
terreny. 
Qualitat dels sòls: 
- Contingut grava i arena 
- Contingut de pedra 
- Contingut matèria orgànica 
- Esquerdes terreny natural 
- Argiles plàstiques perilloses 
- Materials plàstics perillosos 

 
 
Qualitat dels sòls existents. 

 
 
2.000 m2 d’esplanada en 
Desmunt  o Terraplè de cota 
roja inferior 0.5 m. 

 
 
1 Granulomètric 
1 Límits Atterberg 
1 Pròctor modificat 
1 índex CBR 
1 Contingut matèria orgànica 
1 Contingut d’humitat higros-   còpica “in 
situ” 

 
2.2 Execució 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Extensió i compactació tongades: 
- Gruix 
- Refinat 
- Localització de flonjalls. 
 
Condicions de drenatge: 
- Pendents de l’esplanada 
- Drenatge natural (cunetes) 
 

 
Qualitat de sòls emprats per a 
formar 
terraplens 
 
 
 
Compactació 

 
1.500m3 de terraplè , canvi 
de matèria o fracció diària. 
 
 
 
 
2.000m2  de tongada o fracció 
diària. 

 
1 Pròctor modificat 
1 Granulomètric 
1 Límits Atterberg 
1 Índex CBR 
1 Contingut matèria orgànica  
 
5 Densitats “in situ” 
5 Humitats  “in situ” 
 
 

 
2.3 Confirmació 
 

 
Fase previa capa sotabase 

    

 



 
ACTIVITAT :3   CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS CREUAMENTS DE VIAL 
 
FASE DE 
CONTROL 

 
TREBALLS INICIALS 

 
INSPECCIÓ 

 
ASSAIG 

 
UNITAT DE MOSTREIG 

 
CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
 
 
3.1 Previ 

 
Replanteig en planta i alçat dels 
conductes 
 
Replanteig de la correcta distribució 
dels encreuaments de vial, embornals, 
pous de registre, connexions i els altres 
elements singulars. 
Acceptació dels equips de maquinaria 

 
Procedència dels materials 

 
Acceptaciò de la procedència dels 
materials. 

 
= 3.2 

 
Com a mínim 1 assaig dels realitzats en 
el  3.2 

 
3.2 Execució 

 
 
 
 

 
Comprovació geomètrica i condicions 
de seguretat de les rases. 
Anivellament de fons de rasa. 
 
Col·locació llits de formigó. 
 
 
Resistència de les canonades. 
Col·locació de les canonades. 
Execució formigó de protecció i anellat 
Comprovacions de cota de les 
canonades respecte les rasants dels 
vials i  dels altres serveis. 
 
 
 
 
 
 
Execució pous de registre, embornals, 
connexions i elements singulars. 
 
 
Compactació de rases 
 
Execució dels encreuaments de vial 
 
Proves estanqueïtat canonades. 

 
 
 
 
 
Formigó de llits de protecció 
 
 
Resistència de les canonades 
 
 
 
 
 
Qualitat de sols per a rebliment de 
rases 
 
 
 
 
Resistència d’elements 
prefabricats. 
 
 
 
Compactació de rases 
 
 
Proves estanqueïtat canonades 

 
200 ml rasa oberta o fracció 
diària 
 
 
50 m3 de formigó col·locat o 
fracció diària. 
 
200 ml. canonada col·locada i 
canvi de secció. 
 
 
 
 
400 m3 rasa compactada  o  
canvi de material 
 
 
 
 
cada 25 elements o 100 ml de 
col·lector. 
 
 
200 m3 rasa compactada o 
canvi material. 

 
5 Mesures d’amplària, de fondària 
 i de pendent 
 
 
4 Resistències  a compressió. 
1 Consistència. 
 
2 Flexió transversal  
 
 
 
 
 
1 Pròctor modificat 
1 Granulomètric 
1 Límits Atterberg 
1 Índex CBR 
1 Contingut de matèria orgànica  
 
1 Resistència a compressió, prèvia 
extracció de testimoni. 
 
 
5 Densitats “in situ” 
5 Humitats  “in situ” 
 
 

 
3.3 Confirmació 

 
Fase prèvia capa sotabase 

    

 



ACTIVITAT: 4  SOTABASE GRANULAR 
 
 
FASE DE  
CONTROL 

 
TREBALLS INICIALS 

 
INSPECCIÓ 

 
ASSAIG 

 
UNITAT DE MOSTREIG 

 
CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
 
4.1 Previ 

 
 
Acceptació de l’esplanada 
 
 
 
 
 
 
 
Acceptació de la procedència del 
material de sotabase. 

 
 
Refinat i compactació de l’esplanada 
 
Comprovació geomètrica dels perfils 
transversals de l’esplanada 
 
Comprovació dels encreuamnents de 
vials 
 
De la procedència (prèstec, gravera) 

 
 
 
 
 
 
 
Acceptació de l’esplanada. 
 
 
Acceptació de la procedència del 
material de sotabase. 

 
 
 
 
 
 
 
1.000 m2 vial refinat o fracció 
 
 
2 Mostres aleatòries 

 
 
 
 
 
 
 
5 Densitats “in situ” 
5 Humitats  “in situ” 
 
2 Granulomètric 
2 Equivalents de sorra 
2 Límits Atterberg 
2 Pròctor modificat 
1 índex CBR 
1 Qualitat “Los Angeles” 
 

 
4.2 Execució 

  
Extensió de la capa de sotabase 
 
 
 
 
 
Humectació i compactació de la capa 
de sotabase 

 
Comprovació de la qualitat del 
material 
 
 
 
 
 
 
 
Compactació 

 
300 m3 d’aportació de material o 
fracció diària. 
 
 
 
 
 
 
 
300 m3 de sotabase compac 
tada o fracció diària. 
 
 

 
1 Equivalents de sorra 
1 Pròctor modificat 
1 Granulomètric 
1 Límits Atterberg 
1 Índex CBR 
1 Qualitat “Los Angeles 
 
 
 
5 Densitats “in situ” 
5 Humitats  “in situ” 
 
 

 
4.3 Confirmació 
 

 
Fase prèvia capa base 

    

 
 
 
 
 
ACTIVITAT: 5 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES. 
 



 
FASE DE  
CONTROL 

 
TREBALLS INICIALS 

 
INSPECCIÓ 

 
ASSAIG 

 
UNITAT DE MOSTREIG 

 
CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
 
 
 
5.1 Previ 

 
 
 
Replanteig 
 
Acceptació de la procedència  
d’elements de vorada. 

 
 
 
 
 
Geometria i acabats. 

 
 
 
 
 
Acceptació de la procedència  
d’elements de vorada. 

 
 
 
 
 
3 Mostres aleatòries de vorada. 
 
3 Mostres aleatòries de rigo-les 

 
 
 
 
 
3 Resistència a compressió prèvia  
extracció d’un testimoni Ø10 cms. 
 
1 Desgast per fregament. 

 
5.2 Execució 
 
 

 
Control topogràfic d’execució 

 
Rebuig d’elements de vorada. 
 
Control visual d’alineació i d’anivellació 
 
 
 
 
 
 
 
Execució del formigó de base i   
protecció. 
 
 
Execució de juntes. 

 
 
 
 
 
Execució de vorades. 
 
 
 
 
 
Formigó de base i protecció. 

 
 
 
 
 
200 ml. de vorada col·locada o 
fracció diària. 
 
200 ml. de rigola col·locada 
o fracció diària. 
 
200 ml. de vorada col·locada o 
fracció diària. 
 
 

 
 
 
 
 
1 Resistència a compressió prèvia 
extracció d’un testimoni Ø10 cms. 
 
1 Desgast per fregament. 
 
 
4 Resistències a compressió 
1 Consistència. 

 
5.3 Confirmació 

 
Fase prèvia pavimentació. 
 
 

 
Les mateixes inspeccions que en  
5.1 i 5.2 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ACTIVITAT: 6 IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS 
 
 
FASE DE  
CONTROL 

 
TREBALLS INICIALS 

 
INSPECCIÓ 

 
ASSAIG 

 
UNITAT DE MOSTREIG 

 
CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
 
 
6.1 Previ 

 
 
 
 
 

Situació en planta i alçat de la 
situació de cada servei a la zona de 
voravia. 
 
Coordinació i ordre d’implantació dels 
diferents serveis. 
 
Procedència dels materials. 

 
 
 
 
 
 
Acceptació de la procedència 
dels materials específics de cada 
servei. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Homologació, Segells conformitat, 
certificats  

 
6.2 Execució 

 
 
 
 

 
Comprovació geomètrica rases. 
 
Disposició en planta i alçat de cada 
servei. 
 
Col·locació de serveis. 
 
Execució de tronetes i elements 
singulars. 
 
Execució, rebliment i compactació de 
rases. 
 
Col·locació conducte  d’enllumenat 
 
Col·locació punts de llum. 
Terraplè coronació voravies. 
Instal·lació línies elèctriques. 
 

 
Control geomètric. 
 
 
 
 
Normalitzats de recepció en obra. 
 
Formigó armat per a tronetes i 
elements singulars. 
 
Qualitat del rebliment i 
compactació igual que les rases 
de clavegueram. 
 
 
 
Les mateixes inspeccions que en 
2.2 
 

 
20 ml. de vial 
 
 
 
 
 
 
Cada element de formigó armat 

 
Amplada i profunditat de rasa  
 
 
 
 
 
 
4 Resistència compressió. 
1 Consistència  



 
6.3 Confirmació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acceptació de la xarxa d’abastament 
d’aigües. 
 
Acceptació de la xarxa de gas. 
 
Acceptació de la xarxa telefònica 
 
Acceptació de la xarxa elèctrica. 
 
Certificats d’instal.lacions elèctriques. 
 
 

 
Proves definitives de d’abastament 
d’aigües. 
 
Normalitzats de recepció de la xarxa 
de gas. 
Proves de mandrilat de les 
conduccions telefòniques. 
Específics de recepció de la xarxa 
d’alta tensió. 
Específics de recepció de les 
instal.llacions d’enllumenat públic.  
 

 
Trams significatius de canonada. 
 
 
Trams significatius de canonada. 
 

 
1 Pressió interior. 
1 Estanqueïtat. 
 
1 Pressió interior. 
 

 

 



 
ACTIVITAT: 7  BASE DE CALÇADA 
 
 
FASE DE  
CONTROL 

 
TREBALLS INICIALS 

 
INSPECCIÓ 

 
ASSAIG 

 
UNITAT DE MOSTREIG 

 
CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
 
7.1 Previ 

 
 
Acceptació de la sotabase granular 
 
 
Acceptació de la procedència de 
materials de base granular. 

 
 
Refinat de la capa de sotabase. 
 
 
De la procedència (pedrera o 
instal·lació d’esmicolament) 

 
 
Acceptació de la capa de 
sotabase. 
 
 
Acceptació de la procedència. 
 
 
 

 
 
1.000 m2 vial refinat o fracció  
 
 
2 Mostres aleatòries 

 
 
5 Densitats “in situ” 
5 Humitats  “in situ” 
 
2 Granulomètric 
2 Equivalents de sorra 
2 Límits Atterberg 
2 Pròctor modificat 
1 índex CBR 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Cares de fractura 
 

 
7.2 Execució 

  
Extensió de la capa de base 
 
 
 
 
 
 
 
Humectació i compactació de la capa 
de sotabase 

 
Comprovació de la qualitat del 
material 
 
 
 
 
 
 
 
Compactació de la capa de base 

 
300 m3 d’aportació de material o 
fracció diària. 
 
 
 
 
 
 
300 m3 de base compactada o 
fracció diària. 
 
 

 
1 Equivalents de sorra 
1 Pròctor modificat 
1 Granulomètric 
1 Límits Atterberg 
1 Qualitat “Los Angeles 
 
 
 
5 Densitats “in situ” 
5 Humitats  “in situ” 
 
 

 
7.3 Confirmació 
 

Acceptació definitiva de vorades i 
rigoles abans del paviment definitiu. 
 
Acceptació de l’acabat de coronació de 
pous, embornals i elements singulars. 
 

 
 
 
 
 
 
Refinat definitiu capa de base. 
 
Comprovació pendents transversals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.000 m2 de capa de base 
refinada, o fracció. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Densitats “in situ” 
5 Humitats  “in situ” 



 
ACTIVITAT: 8  FORMIGÓ DE BASE DE VORAVIES 
 
 
FASE DE  
CONTROL 

 
TREBALLS INICIALS 

 
INSPECCIÓ 

 
ASSAIG 

 
UNITAT DE MOSTREIG 

 
CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
8.1 Previ 
 

 
 
 
Acceptació de la coronació del terraplè 
de voravia. 
 
Acceptació de la disposició final de les 
tronetes i elements singulars de voravia 
(control de cotes superiors). 
 
Definició situació escossells. 
 
Definició de les condicions d’execució. 
- Dosificació formigó. 
- Consistència. 
- Juntes. 

 
=4.1 Acceptació de l’esplanada 

 
=4.1 Acceptació de l’esplanada 
 
 

  

 
8.2 Execució 

 
 

 
Anivellació i acabat del formigó 

 
Control geomètric 
 
 
 
 
 
 
D’execució del formigó de voravia. 

 
20 mts de base de voravia 
acabada. 
 
 
 
 
 
50 m3 o fracció diària de 
formigó col·locat. 

 
Gruix de la capa. 
Pendent transversal. 
Cotes referides a la coronació de vorada 
i a la coronació de tapes i cèrcols de 
tronetes. 
Amplada voravia. 
 
4 Resistència a compressió. 
1 Consistència. 

 
8.3 Confirmació 
 

   
=8.2 Control geomètric 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



ACTIVITAT : 9  PAVIMENTS MESCLES BITUMINOSES  I PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 
FASE DE  
CONTROL 

 
TREBALLS INICIALS 

 
INSPECCIÓ 

 
ASSAIG 

 
UNITAT DE MOSTREIG 

 
CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 
9.1 Previ 

 
Acceptació de la capa base 
 
Acceptació de la procedència del 
material de mescles asfàltiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Acceptació del projecte de mescla 
asfàltica o fórmula de treball. 
Acceptació de la dosificació del formigó 
(acceptació dels àrids). 
 
 

 
=7.3 
 
Instal·lacions de procedència. 

 
= 7.3 
 
Acceptació de la procedència del 
material de mescles asfàltiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tram de prova de paviments de 
formigó. 

 
= 7.3 
 
3 mostres aleatòries d’àrids 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tram de prova 

 
 
 
3 Granulomètric. 
1 Qualitat “Los Angeles”. 
1 Coeficient de puliment accelerat (capa 
de trànsit). 
1 Forma d’àrids (agulles i “lajas”). 
1 Adhesivitat. 
1 Friabilitat. 
1 Equivalent de sorra de la barreja 
d’àrids en sec. 
1 Marshall 
1 Immersió-compressió. 
 
Dosificació 
Resistència a flexo-tracció. 
Resistència a compressió. 
Execució juntes. 
 

 
9.2 Execució 

 
Acceptació regs d’imprimació en 
paviments de mescles asfàltiques. 
 
Acceptació de la maquinària d’estesa i 
compactació de mescles asfàltiques. 

 
 
 
 
Execució dels paviments de mescles 
asfàltiques . 
- Guarit reg d’imprimació. 
-Comprovació temperatura mescla. 
- Gruix. 
- Control de cotes. 
- Acabat superficial. 
- Execució de juntes. 
- Comprovació dels  embornals 
- Regs d’adherencia. 
 
 
 

 
 
 
 
Execució dels paviments de 
mescles asfàltiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Execució dels paviments de 
formigó. 

 
 
 
 
1000 Tn de mescla col·locada. 
 
 
 
 
500 Tn de mescla col·locada o 
fracció diària. 
 
 
 
50 m3 de formigó col·locat. 

 
 
 
 
1 Granulomètric (àrids i filler). 
1 Granulomètric (barreja àrids). 
1 Límits d’Attergerg (mescla àrids). 
1 Equivalent sorra (mescla fabricada 
després d’extret el lligant). 
 
1 Marshall. 
3 Provetes(Dens.,Estabilitat,Deform.) 2 
Contingut de lligant. 
2 Contingut de lligant. 
 
4 Resistència a flexo-tracció. 
1 Consistència. 
 



 
9.3 Confirmació 
 
 
 

 
Paviments d’aglomerat asfàltic. 
 
Paviments de formigó. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Confirmació paviments  
d’aglomerat asfàltic. 
Confirmació paviments de 
formigó. 
 

 
100 ml vial acabat. 
 
500 m2 vial acabat. 

 
5 Testimonis gruix amb determinació de 
la densistat. 
5 Testimonis gruix i 
5 Testimonis resistència flexo-tracció. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3a INFORME-FISERSA 



  

Figueres de serveis, SA 
NIF: A17102740 
Assumpte: a/ Itziar Carreras 
AVA10841-20210525-
infAfectacioServeis_Rambla3.docx 
 

Ref.: EAM/eam – Serveis Afectats 

 

INFORME RELATIU A LA PROPOSTA D´AMPLIACIÓ DE LA VORERA PER OCUPACIÓ DE 
TERRASSA A LA RAMBLA, 3 
 
Referències: Registre de sortida de l’Ajuntament de Figueres S2021006525 
 GSUR2021000124  

Destinatari:  Ajuntament de Figueres – Sra. Itziar Carrera Garcia de Cortàzar 

Expedient: AVA10841 

Situació: La Rambla, 3 

 
Antecedents 
 

1. El 21 de maig de 2021 rebem de l’Ajuntament de Figueres petició d’informe sobre afectació 
de serveis per les obres d’ampliació de la vorera per ubicar una terrassa de bar davant de 
l’establiment situat a la Rambla, 3  

 

Informe 
 

1. Per la vorera passa una canonada de polietilè de Ø 63. Cal anar en compte si es fan treballs 
de demolició. 

2. Les claus d’escomesa han de ser accessibles en tot moment. L’ocupació de la vorera ho ha 
de preveure. 

3. Respecte l’escomesa de l’embornal, cal tenir en compte que les connexions entre un tram 
existent i un de nou s’ha de realitzar de menor a major diàmetre, seguint el sentit del líquid. Si 
hi ha un canvi de direcció caldrà fer una petita arqueta de registri el canvi per poder fer el 
manteniment. 

4. Si es desplaça un embornal i el nou es connecta a la caixa de l’existent, caldrà fer un registre 
d’aquesta per poder-hi accedir i fer el manteniment. 

5. En tots els casos, si es produís algun desperfecte a la canonada existent o a les escomeses, 
Fisersa realitzarà els treballs necessaris de reparació o substitució del elements afectats per 
tal de restablir el servei el mes aviat millor. El cost d’aquests treballs i dels danys causats, 
aniran  a compte de l’empresa responsable de les obres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S’adjunta plànol de situació de serveis de les xarxes d’aigua i clavegueram 
 
Ell que es comunica als efectes oportuns.  
 
 
25 de maig de 2021 

 

 

 

 

Enric Amat i Miralles  
Cap Servei Xarxes Aigua i Clavegueram 
Àrea de gestió integral de l’aigua  
 

 



versió 31/03/2021

Carrer Alemanya, 5
17600      Figueres
Tel.   972 51 04 12
Fax . 972 51 01 12
fisersa@fisersa.cat

Plànol : 

Ref : Data : 

Escala : 

NOTA :                    La informació sobre els
serveis continguda en aquest plànol
és únicament orientativa

25/05/2021

1

AVA10841

Serveis existents - Xarxa de clavegueram

Proposta ampliació de la vorera per ocupació de terrassa a la
Rambla, 3



versió 06/11/2019

Carrer Alemanya, 5
17600      Figueres
Tel.   972 51 04 12
Fax . 972 51 01 12
fisersa@fisersa.cat

Plànol : 

Ref : Data : 

Escala : 

NOTA :                    La informació sobre els
serveis continguda en aquest plànol
és únicament orientativa

25/05/2021

1

AVA10841

Serveis existents - Xarxa aigua

Proposta ampliació de la vorera per ocupació de terrassa a la
Rambla, 3



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3b DETALLS CLAVEGUERAM - FISERSA 



Ø40.00

70.00

46.0031.50

55.00

DETALL EMBORNAL SIFÒNIC  TUB Ø160 I CAIXÓ PETIT

69.00

ALÇAT

PLANTA

Ø16.00

45°

PERFIL

20.00

22.50

Ref.: Data:

Plànol: Escala:

Carrer Alemanya, 5

17600     Figueres

Fax  972 51 01 12

fisersa@fisersa.es

Tel.  972 51 04 12

Empresa plurimunicipal de serveis

N

E

S

O

Instal·lació d'embornal sifònic

XAR01142Embornal sifònic 12/02/2016

1:1001



66.00

42.0028.00

82.00

68.00

24.75

DETALL EMBORNAL SIFÒNIC  TUB Ø200 I CAIXÓ GRAN

Ø20.00

45°

Ø40.00

Reixa

10.00

ALÇAT

PLANTA

PERFIL

Ref.: Data:

Plànol: Escala:

Carrer Alemanya, 5

17600     Figueres

Fax  972 51 01 12

fisersa@fisersa.es

Tel.  972 51 04 12

Empresa plurimunicipal de serveis

N

E

S

O

Instal·lació d'embornal sifònic

XAR01142Embornal sifònic 12/02/2016

1:1002



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 INFORME GUÀRDIA URBANA 



 
 
 
 
 

 

 
Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem 
per verificar aquest document 

 

Codi Segur de 
Validació 

4a4f671f-e465-4c99-b660-77762bf480dc 

URL de validació https://carpeta.figueres.org:8095/OAC/ValidarDoc.jsp 

 

 
 
Expedient GSUR2021000124 
 
Informe  

 
Que d'acord amb la sol·licitud d'informe previ de la Guàrdia Urbana amb relació 
a ocupacions de calçades i voreres a la Rambla davant la finca del número 3, el 
sergent de la Guàrdia Urbana amb TIP 1277 informa que: 
 
Que per part de la unitat de mobilitat de la Guàrdia Urbana s'han realitzat 
proves in situ mitjançant gir del bus urbà per placeta baixa de la Rambla 
incorporant-se a la Rambla. 
 
Que del resultat d'aquestes proves es determina que l'ampliació de la vorera 
dificultarà el gir del bus urbà, atès que com es pot comprovar a les fotografies 
adjuntes, en l'actualitat quan el bus realitza el gir a l'altura de la Rambla 3 
ocupa part del frontal del vehicle per la vorera. 
 
Que per aquests motius aquesta actuació suposarà que el bus urbà envairà la 
vorera en cada gir. 
 
Que atès que des de Guàrdia Urbana no es pot avalar la supressió de tot el 
cordó d'estacionaments de la zona de càrrega i descàrrega, una zona de 
càrrega i descàrrega que dóna servei a un gran nombre d'establiments de la 
zona centre de la ciutat i molt utilitzada, es planteja com a alternativa escapçar 
uns dos metres de la cantonada de la placeta baixa de la Rambla amb 
prolongació del carrer Monturiol, fet que implicaria la supressió d'una única 
plaça d'estacionament de càrrega i descàrrega i que el bus urbà pogués 
realitzar la maniobra de gir amb un angle més tancat. 
 
Que el fet d'escapçar la placeta baixa de la Rambla implica un canvi en la seva 
configuració i per aquests motius aquest plantejament s'ha de traslladar al 
departament d'urbanisme de l'ajuntament per tal que estudiï la seva viabilitat. 
 
Això és tot el que el sotasignat pot informar segons el seus coneixements, que 
sotmet a raonament tècnic més ben fonamentat, als informes dels serveis 
jurídics i al millor criteri de la Corporació. 
 
Figueres, el dia que es signa aquest document 
 
 
 

[Firma01-01] 
 

. . 
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2.5 FITXA DE RESIDUS 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

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

grava i sorra solta 72,93 42,90
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 4,75 4,75

totals d'excavació 77,68 t 47,65 m3

no no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

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

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

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

petris 170107 0,052 53,172 0,082 37,980

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

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

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

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

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

betums 170302 0,009 24,687 0,001 31,650

fibrociment 170605 0,010 0,633 0,018 0,253

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 78,49 t 0,7544 69,88 m3

Codificació re Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/2 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

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

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

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

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

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

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

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
-
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   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                     

-

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el
seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden
coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

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

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

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

-

Rambla- Monturiol
Figueres

si

Comarca : l´Alt Empordà

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

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

 abocador

Residus d'enderroc 

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

Residus de construcció

Terres contaminades
Residus que contenen PCB

Pavimentació del Centre Històric ( Àrea de Vianants). Actuaciö 2: Rambla-Monturiol

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

especificar
especificar -

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-
-
-
-
-
-

si
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

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

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 51,48
argiles 0
altres 5,7
terres contaminades 0

Total 57,18

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciableinapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no no

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

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

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

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu es si si

57,180,00
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0,00

0,00
0,00

(m3)
0,00

51,48
0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

no especial

0,00
0,00

0,00
0,00
5,70
0,00

0,00

materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de
residus

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

R.D. 105/2008

no no especial
si especial

no no especial

no inert

no no especial

no inert
no no especial

no

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

tipus de residucal separar

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

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

4.-

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

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

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    fusta en bigues reutilitzables

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

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

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

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

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

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

5.-

5.-
6.-

minimització

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibil itat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne
millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

si

tipus de residu
runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 3,98
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 7,68
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 3,98 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 57,18

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 7,68 €/m3

Formigó 0,00 0,00

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 51,27 393,78

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 43,07

2.116,55

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

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

m3

euros

Classificació     

0,00 - -

- 204,07

- - -

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

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

PRESSUPOST 

3 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

Re
ha

bi
lit

ac
ió

 i 
A

m
pl

ia
ci

ó 
   

   
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

un
ya

 fe
br

er
 2

01
1 

V
4 

   
( F

on
t: 

"G
ui

a 
d'

ap
lic

ac
ió

 d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- P
ro

gr
am

a 
LI

FE
- I

TE
C

"
 )

- -

- -

-

-

-

516,83

-

-

2236,32 227,58 515,14

Valoritzador / Abocador        

-

1.722,77

runa neta

- -

-

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

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

Transport      

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

E1157,10

-

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

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

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

serveis SA

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

 17491 Peralada
Costa brava de Pol.Ind Paratge d´en Guil 

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Compactadores

- - -

-

- -

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

516,83 431,64 515,14

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

pressupost

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

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

-

- -

3.580,16

El volum dels residus és de : 170,82

El pressupost de la gestió de residus és de : 141,71



unitats -

unitats -

unitats -

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

-
-

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

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució,
previ acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

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

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fust

documentació gràfica

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

-
-
-
-

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

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

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i 
se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

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

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

acceptat per la Propietat.



T 95,79 T
T 78,49 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 3,36 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 16,74 T 11 euros

Tones

euros

Previsió inicial de l'Estudi

95,79
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

78,49
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

221,10

euros/T 184,14

Total fiança **

20,1

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

L'Ajuntament d'/de

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

Figueres

euros/T 36,96

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 
un percentatge del:



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                         2.6 FITXES D´ELEMENTS D´URBANITZACIÓ 
 

Vorada granítica recta de 20x25cm 
Vorada granítica recta de 30x25cm 

       Gual granític vianants corb  Gg120 
       Gual granític vianants  Gg60 
       Criteris d´execució 













AJUNTAMENT DE FIGUERESPRESSUPOST
ClientData PZ AJUNTAMENT 12Número

604/04/2022
17600 FIGUERES4977

LLARGCODI MATERIAL o TREBALL UNITATS AMPLE GRUIX ut./m2./ml. PREU IMPORT
...OBRA: RAMBLA - MONTURIOL....

230,00870,000 70,000 16.100,001LLOSA CREM FIGUERES BUIXARDAT ll.ll.x 4030908
85,008 2.975,0035CREM FIGUERES ASSERRAT + REGATES 60 x 4030808

.

.

.

.
MATERIAL POSAT S/CAMIÓ FÀBRICA FIGUERES.CAMAT
TRANSPORT i MUNTATGE NO INCLÓS.CATRA
VALIDESA PRESSUPOST 1 MES.CA1ME

Total I.V.A. TOTAL PRESSUPOST%I.V.A.Base I.V.A.
23.080,7519.075,00 21,00 4.005,7519.075,00



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dades de l'obra 
Obra:  
Pavimentació del Centre Històric ( Àrea de Vianants). Actuaciö 2: Rambla-Monturiol 
 
Emplaçament: 
 
Rambla - Monturiol, Figueres 
 
Àmbit d´actuació: 120m2 
 
Promotor:  
Ajuntament de Figueres (17600 Girona) 
 
Redactora del Projecte i de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
Itziar Carrera Garcia de Cortàzar, arquitecta 
 
 
Abril 2022 
 



1. Introducció:  
Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció 
de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions 
de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de 
la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el 
present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques 
s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Les 
anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en 
el termini de 24 hores, quan es produeixin  repeticions de la incidència. 
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la 
informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, 
s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de 
contractistes. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, 
comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats 
als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
 
2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les 
següents activitats: 
- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de 
les vies o zones de desplaçament o circulació 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per 
a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta 
de matèries i substàncies perilloses 
- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o 
fases del treball 
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis generals: 
- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i 
els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de 
treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 



- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el 
moment d'encomanar les feines 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i 
adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués 
cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de 
riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les 
societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
 
3. Identificació dels riscos 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, 
havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en 
tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
3.01. Mitjans i maquinària  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
3.02. Treballs previs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.03.Enderrocs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 



 
3.04. Moviments de terres i excavacions 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 
3.05. Fonaments 
-- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.06. Estructura 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
 
3.07. Ram de paleta 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 



- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.08. Coberta 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.09. Revestiments i acabats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.10. Instal·lacions 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre-esforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
 
 
4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 1627/1997) 
 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància 
específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones 
controlades o vigilades 
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 
 
 
5. Mesures de prevenció i protecció 
 



Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon 
estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran 
d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
 
5.01. Mesures de protecció col·lectiva 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, 
delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
 
5.02. Mesures de protecció individual 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder 
subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i 
punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització 
d'equips de subministrament d'aire 
 
5.03. Mesures de protecció a tercers 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís 
protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 
 
6. Primers auxilis 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És 
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 
 
7. Normativa aplicable 
 



DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 
26/08/92) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 
10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 
31/01/97).                Modificacions: RD 
780/1998 . 30 abril (BOE 01/05/98) 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE 
APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN 
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE 
TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 
23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril               (BOE: 
23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta 
en quant a escales de mà. Modifica i deroga 
alguns capítols de la “Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/06) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR 
EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

b) DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

RD 487/1997, de 14 DEabril                 (BOE 
23/04/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

c)  

R.D. 488/97.  14  abril                   (BOE: 
23/04/97) 



PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE 
EL TRABAJO 

R.D. 664/1997. 12 mayo               (BOE: 
24/05/97) 

 
d) PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 665/1997.  12  mayo             (BOE: 
24/05/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997.30 mayo                (BOE: 
12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN 
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           (BOE: 
07/08/97)                             transposició de la 
directiva 89/655/CEE                               
modifica i deroga alguns capítols de la 
“ordenanza de seguridad e higiene en el 
trabajo”      (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        (BOE: 
02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio                (BOE: 
21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

f) R.D  988/1998                                 (BOE: 
03/06/98) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

g) O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 
15/06/52)               modificacions:  O. 10 
diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)                   
O. 23 septiembre de 1966             (BOE: 
01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 
20 gener de 1956 

h) Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 
183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70)       correcció d'errades:   
BOE: 17/10/70 

i) SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 
FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 
18/09/87) 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

j)  

O. de 23 de mayo de 1977            (BOE: 
14/06/77)                          modificació:O. de 7 
de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81) 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 d’octubre de 
2003. (deroga la  O. de 28 de junio de 1988    
(BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. de 16 
de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 
AMIANTO 

O. de 31  octubre  1984                (BOE: 
07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE 
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 7  enero  1987                     (BOE: 
15/01/87) 



ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  correcció 
d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 
27/01/98) 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
02/09/75): N.R. MT-3:          modificació: 
BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 
25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
04/09/75): N.R. MT-5           modificació: 
BOE: 27/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
05/09/75): N.R. MT-6           modificació: 
BOE: 28/10/75  

k) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 
29/10/75 

l) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS MECÁNICOS 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 
30/10/75 

m) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

R. de 28 de julio de 1975               (BOE: 
09/09/75): N.R. MT-9   modificació: BOE: 
31/10/75 

o) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 
01/11/75 
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4.1. PLEC DE CONDICIONS GENERALS 



ÍNDEX - PLEC DE CONDICIONS 
 
Capítol 1.-CONDICIONS FACULTATIVES, ECONÒMIQUES i LEGISLATIVES 
 
1.1.-Objecte del Plec General 
1.2.-Documentació del Contracte d’obra 
1.3.-Funcions de l’Arquitecte Tècnic 
1.4.-Funcions del Constructor 
1.5.-De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
1.6.-Recepció de les obres 
 
 
Capítol 2.-CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
2.1.-Principi General 
2.2.-Fiances 
2.3.-Execució de Treballs amb càrrec a la fiança 
2.4.-De la Devolució de la Fiança 
 
 
 
 
 
 
 



PLEC DE CONDICIONS 
 
Capítol 1.-CONDICIONS FACULTATIVES, ECONÒMIQUES i LEGISLATIVES 
 
1.1.-Objecte del Plec General 
 
La finalitat d’aquest Plec és , tant a nivell tècnic com de qualitat exigibles, precisar les intervencions que 
corresponen, segons el contracte i d’acord a la legislació aplicable, el Contractista o Constructor de l’obra, 
els tècnics i encarregats, a l’Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions en 
ordre a l’acompliment del contracte de l’obra. 
 
 
1.2.-Documentació del Contracte d’obra 
 
Integren el contracte els documents que es relacionen tot seguit: 
 
-Les condicions fixades en el propi contracte (document). 
-El Plec de Condicions particulars. 
-El present Plec de Condicions. 
-Memòria, plànols, amidaments i pressupost de l’obra. 
 
A cada document les especificacions literàries prevalen sobre les gràfiques. Les acotacions prevalen 
sobre les mesures a escala que es puguin prendre sobre paper. 
 
 
1.3.-Funcions del Tècnic Director 
 
-Redacció de complement i/o rectificacions del projecte que es necessitin. 
-Assistir a les obres tantes vegades com sigui necessari a fi d’impartir les instruccions precises per la 
correcta solució arquitectònica. 
-Coordinar la intervenció a l’obra d’altres tècnics. 
-Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar al promotor en l’acte de la 
recepció. 
-Preparar la documentació final d’obra i expedir i subscriure el certificat final de la mateixa. 
-Planificar el control de qualitat i control econòmic de les obres. 
-Redactar l’estudi dels sistemes adequats als riscos del treball en la realització de l’obra i aprovar el Pla 
de Seguretat i Salut per la seva aplicació. 
-Fer el replanteig de l’obra i preparar l’acta corresponent, subscrivint-la juntament amb Tècnic i 
Constructor. 
-Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut laboral, 
controlant la seva correcta execució. 
-Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d’obra segons les 
freqüències de mostreig programades al pla de control , així com efectuar totes les comprovacions 
necessàries per assegurar la qualitat constructiva d’acord al projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels 
resultats n’informarà al constructor qui haurà d’adoptar les mesures correctores que se li indiquin o cregui 
convenients, donant sempre compte a l’arquitecte. 
-Realitzar els amidaments d’obra executada i donar conformitat a les certificacions valorades i a la 
liquidació final de l’obra. 
 
 
1.4.-Funcions del Constructor 
 
-Organitzar els treballs de construcció. 
-Elaborar, quan es requereixi el Pla de Seguretat i Salut de l’obra i disposar l’execució de mesures 
preventives, vetllant pel seu acompliment amb observació de la normativa vigent. 



-Subscriure juntament l’Arquitecte Tècnic l’acta de replanteig. 
-Ordenar i dirigir l’execució material d’acord amb el projecte, a les normes tècniques i a les regles de la 
bona construcció. Així porta el manament de tot el personal que intervingui a l’obra i coordina les 
intervencions de subcontractats. 
-Assegurar la idoneïtat de tots els materials i elements constructius que s’usin. 
-Tenir custòdia del Llibre d’ordres i seguiment de l’obra. 
-Facilitar a la Direcció Facultativa amb el temps suficient els materials precisos per l’acompliment de la 
comesa. 
-Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 
-Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
-Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra. 
 
 
1.5.-De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Pla de Seguretat i Salut 
El Constructor presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a l’aprovació de l’Arquitecte Tècnic (AT) de 
la DF (Direcció Facultativa). 
 
Oficina a l’obra 
El Constructor habilitarà a l’obra una oficina on hi haurà una taula o taulell on es puguin estendre i 
consultar els plànols. A disposició de la DF sempre hi haurà: 
-El projecte executiu, amb inclusió dels complements redactats per la DF. 
-La Llicència d’obres. 
-El Llibre d’ordres. 
-El Pla de Seguretat i Salut. 
-El Llibre d’incidències. 
-Els Reglaments de Seguretat i Salut Laboral. 
-La documentació de les assegurances contractades. 
 
Representació del Contractista 
El Constructor comunicarà a la propietat la persona en qui delega l’obra, dotant-lo de les facultats de 
representació i adopció de les decisions que siguin a càrrec de la contracta. 
 
Aquest representant haurà d’assistir a les visites d’obra posant-se a disposició de la DF. 
 
Treballs no Estipulats 
El Constructor disposarà a càrrec seu els accessos i tancament de l’obra. La DF podrà exigir la 
modificació i/o millora. 
 
Replanteig 
Les obres s’iniciaran amb el replanteig en el terreny, assenyalant les referències principals que es 
mantindran com a base de posteriors replantetjos parcials. Aquests treballs a càrrec del Contractista. 
 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació de la DF i, una vegada acceptat, prepararà una acta de 
replanteig. 
 
Inici de les obres i ritme d’execució dels treballs 
El Constructor iniciarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-
les de manera que s’acompleixin els terminis establerts en el Contracte. 
 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista, haurà de donar compte a la DF de l’inici dels treballs almenys 
amb tres dies d’anticipació. 
 



Ampliació del Projecte per causa imprevista o de força major 
Quan sigui necessari per causa imprevista o accident ampliar el projecte no s’interrompran els treballs, 
mentre es formula o retoca el projecte. 
 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i materials allò que la DF disposi amb caràcter 
d’urgència. L’import que això suposi s’abonarà consignant-lo en pressupost adicional, abonat directament, 
o segons s’acordi. 
 
Pròrroga per causa de Força Major 
Per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués iniciar les obres, 
o les hagués de suspendre, o no les pogués acabar dins de termini, se li otorgarà una pròrroga, previ 
informe favorable de l’Arquitecte. Sempre per escrit. 
 
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis estipulats, al·legant com a causa la 
manca de plànols i ordres de la DF, excepte en el cas que havent-los demanat per escrit no se li 
haguéssin facilitat. 
 
Obres Ocultes 
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults uns vegada acabada l’obra, s’aixecaran 
plànols precisos i acotats per tal que quedin perfectament definits. Aquests documents s’estendran per 
triplicat, liurant-ne un a l’Arquitecte, un altre a l’Arquitecte Tècnic i un tercer, al Contractista, signats tots 
pels tres. 
 
Treballs Defectuosos 
El Constructor utilitzarà els materials que acompleixin les condicions exigides i realitzarà tots els treballs 
contractats. 
 
Fins que tingui lloc la recepció definitiva, és responsable de l’execució dels treballs i de les faltes i 
defectes que puguin existir per motiu d’execució errònia o deficient qualitat dels materials o aparells. 
 
Quan la DF adverteixi vicis o defectes en els treballs executats o en els materials emprats, ja sigui mentre 
durin les obres, ja sigui amb les tasques acabades, i abans de la recepció definitiva, podrà disposar que 
les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb allò contractat, a càrrec de la 
constructora. 
 
Vicis Amagats 
Si la DF tingués fundades raons per creure en l’existència de vicis amagats en les unitats d’obra 
executades, ordenarà abans de la recepció definitiva, els assatjos, destructius o no, que consideri 
necessaris, donant compte a l’Arquitecte Tècnic. 
 
Les despeses a càrrec del Constructor, sempre que els vicis existeixin. Cas contrari aniran a càrrec de la 
Propietat. 
 
Materials no utilitzables 
El Constructor a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i al lloc adequat, 
enderrocaments, etc., que no siguin útils a l’obra. 
 
Es retiraran duent-los a un abocador controlat. 
 
Si no s’hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran quan així ho ordeni la DF, però acordant 
prèviament la seva justa taxació, tenint present el valor dels materials i les despeses dels seu transport- 
 
Despeses de Proves i Assatjos 
Seran a càrrec de la contracta. 
 



Tot assaig que no sigui satisfactori o no ofereixi les suficients garanties podrà començar-se de nou a 
càrrec de la contracta. 
 
Neteja de les obres 
El Constructor mantindrà netes les obres i els voltants, tant de runes com de materials sobrants, fent 
desaparèixer les instal·lacions provisionals no necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots 
els treballs necessaris per tal que l’obra ofereixi un bon aspecte. 
 
 
 
 
1.7.-Recepció de les obres 
 
Recepcions Provisionals 
Trenta dies abans d’acabar les obres, el Tècnic Director comunicarà a la Propietat la proximitat de 
l’acabament, a fi de convenir una data per l’acta de recepció provisional, que es farà amb la intervenció de 
Propietat, Constructor i Tècnic, convocant també la resta de tècnics que hagin intervingut en la direcció ja 
sigui com funció pròpia en aspectes parcials o en unitats especialitzades. 
 
Després d’un detingut reconeixement, s’estendrà una acta amb tants exemplars com intervinents, signant-
la tots ells. D’ençà aquest moment començarà a còrrer el termini de garantia, si les obres estiguessin en 
condicions de ser admeses. Tot seguit la DF estendrà el corresponent Certificat Final d’Obra. 
 
Si les obres no es troben en condició de ser rebudes, constarà en Acta, donant instruccions al Constructor 
per tal que posi remei als defectes observats, fixant un termini per arranjar-los, moment en el qual es 
tornarà a repetir l’operació. 
 
Si el Constructor no hagués complert es podrà declarar resolt el contracta amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació Final d’Obra 
L’Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres amb les especificacions i 
contingut que disposi la legislació vigent. 
 
Liquidació Provisional de les Obres 
Una vegada rebudes les obres provisionalment la DF procedirà als mesuraments definitius, amb 
necessària presència del seu representant. S’estendrà la Certificació per triplicat que servirà, degudament 
signada, per tal que la propietat aboni el saldo resultant exceptuant-ne la quantitat retinguda en concepte 
de fiança. 
 
Termini de garantia 
Haurà d’estipular-se en el Plec de Condicions Particulars no essent mai inferior a 9 mesos. 
 
Recepció Definitiva  
Es verificarà una vegada transcorregut el termini de garantia. A partir d’aquest moment acaba l’obligació 
del Constructor de reparar a càrrec seu aquells desperfectes inherents a la normal conservació de les 
obres, quedant únicament responsabilitats derivades dels vicis de la construcció. 
 
Pròrroga del Termini de Garantia 
Si les obres no es troben en condició de ser rebudes, constarà en Acta, el Tècnic Director donarà 
instruccions al Constructor per tal que posi remei als defectes observats, fixant un termini per arranjar-los, 
moment en el qual es tornarà a repetir l’operació. 
 
Si el Constructor no hagués complert es podrà declarar resolt el contracta amb pèrdua de la fiança. 
 



Recepcions de treball la contracta dels quals ha estat rescindida 
Cas de resolució del contracte, el Contractista queda obligat a retirar en el termini fixat al Plec de 
Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes 
que tingués concertats i a deixar l’obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
 
Les obres i treballs acabats completament es rebran provisionalment, tal com s’ha dit abans. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament tal com abans. 
 
Per les obres i treballs no acabats però acceptables a judici de la DF, només es farà una única recepció. 
 
Capítol 2.-CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
 
2.1.-Principi General 
 
Tots els que intervinguin en el procés constructiu tenen dret a percebre puntualment les quantitats 
devengades de la seva correcta actuació sempre atenent les condicions contractualment establertes 
(certificacions parcials). 
 
2.2.-Fiances 
 
El Contractista prestarà fiança segons s’estipuli: 
 
-Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per un import que va del 3 al 10 % del total de la 
contracta. 
-Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en igual proporció. 
 
2.3.-Execució de Treballs amb càrrec a la fiança 
 
Si el Contractista es nega a fer a càrrec seu els treballs necessaris per acabar l’obra en les condicions 
contractades, la DF, en nom i representació de la propietat, els ordenarà executar a un tercer o podrà 
realitzar-los directament per administració, abonant  el seu import amb la fiança dipositada, sense 
perjudici de les accions a que tingui dret la propietat, en cobrir l’import de les despese efectuades en les 
unitats d’obra que no fossin de rebut. 
 
2.4.-De la Devolució de la Fiança 
 
La fiança retinguda al Contractista no serà retornada a aquest, fins com a mínim, després d'un any 
trascorregut desde la signatura de la Recepció de l’obra. 
 
 
 
 
Figueres, 12 d´abril de 2019 
 
 
Itziar Carrera Garcia de Cortazar, arquitecta  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
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PAVIMENTACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC ( ÀREA DE VIANANTS)

Abril 2022
ACTUACIÓ 2.: RAMBLA-MONTURIOL

AMIDAMENTS Pàg.:20/04/22 1Data:

PRESSUPOST  PROJECTE EXECUTIU 22EP005OTOBRA 01
DESMUNTATGES I ENDERROCSCAPÍTOL 01
DESMUNTATGESSUBCAPÍTULO (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Desmuntatge, aplec en obra i posterior recol.locació de mobiliari urbà, tapes, reixes i senyalització 2 F21HX641

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

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

C#*D#*E#*F#2 tapes 9,000 9,000

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

TOTAL AMIDAMENT 13,000

m2 Arrencada de paviment de pedra natural, llamborda, etc, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor i transport a magatzem municipal

3 K2194621

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

C#*D#*E#*F#1 pedra de figueres 80% 25,200 0,800 20,160

C#*D#*E#*F#2 11,900 0,800 9,520

C#*D#*E#*F#3 llamborda 54-20 34,000 34,000

TOTAL AMIDAMENT 63,680

m2 Arrencada de paviment de pedra natural, llambordes, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament, treball de
recuperació i càrrega manual de runa sobre contenidor

4 K219462A

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

C#*D#*E#*F#3 llamborda 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#5 pedra de figueres 20% 25,200 0,200 5,040

C#*D#*E#*F#6 11,900 0,200 2,380

TOTAL AMIDAMENT 27,420

PRESSUPOST  PROJECTE EXECUTIU 22EP005OTOBRA 01
DESMUNTATGES I ENDERROCSCAPÍTOL 01
ENDERROCSSUBCAPÍTULO (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall paviment qualsevol tipus amb màquina tallajunts1 F9Z1U010

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

EUR



PAVIMENTACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC ( ÀREA DE VIANANTS)

Abril 2022
ACTUACIÓ 2.: RAMBLA-MONTURIOL

AMIDAMENTS Pàg.:20/04/22 2Data:

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

TOTAL AMIDAMENT 15,000

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

2 F2192C05

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

C#*D#*E#*F#1 8,350 8,350

C#*D#*E#*F#2 2,350 2,350

TOTAL AMIDAMENT 10,700

u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió3 F21DQG02

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

T1 U

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor4 K2192311

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

C#*D#*E#*F#2 sota llamborda 54,000 54,000

C#*D#*E#*F#3 sota pedra rambla 25,150 0,500 12,575

C#*D#*E#*F#4 sota pedra enginyers 11,950 11,950

TOTAL AMIDAMENT 78,525

m2 Demolició de paviment de panots/vibrazo col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió 

5 F2194JK1

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

C#*D#*E#*F#2 panot 10,200 10,200

C#*D#*E#*F#3 vibrazo 2,500 2,500

TOTAL AMIDAMENT 12,700

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 

6 F2194JF5

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

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

TOTAL AMIDAMENT 0,000

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

7 F2194AL5

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

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

EUR



PAVIMENTACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC ( ÀREA DE VIANANTS)

Abril 2022
ACTUACIÓ 2.: RAMBLA-MONTURIOL

AMIDAMENTS Pàg.:20/04/22 3Data:

TOTAL AMIDAMENT 0,000

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

8 F2194XL5

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

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

TOTAL AMIDAMENT 0,000

PRESSUPOST  PROJECTE EXECUTIU 22EP005OTOBRA 01
DESMUNTATGES I ENDERROCSCAPÍTOL 01
CÀRREGA, TRANSPORT I GESTIÓ DE RUNESSUBCAPÍTULO (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 F2R64269

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

C1 Area Gruix Esponjament

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i runa a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
de 5 m3 de capacitat amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclòs canon abocador

2 F2RM50E0

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

C#*D#*E#*F#2 pedra arrancada 20% 63,680 0,200 1,200 0,200 3,057

C#*D#*E#*F#3 demolició paviment panot 12,700 0,200 1,200 3,048

C#*D#*E#*F#4 paviment formigó 0,000 0,200 1,200 0,000

C#*D#*E#*F#5 paviment mescla bituminosa 0,000 0,200 1,200 0,000

C#*D#*E#*F#6 demolició vorada amb rigola 10,700 0,300 1,200 3,852

C#*D#*E#*F#7 enderroc base formigó 78,525 0,200 1,200 18,846

C#*D#*E#*F#9 esponjament 28,803 0,150 4,320

TOTAL AMIDAMENT 33,123

PRESSUPOST  PROJECTE EXECUTIU 22EP005OTOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i
càrrega indirecta sobre camió

1 F221D6J2

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

C#*D#*E#*F#3 sota llamborda 54,000 0,200 10,800

C#*D#*E#*F#4 sota desmuntatge vorada 34,600 0,300 0,200 2,076

C#*D#*E#*F#5 sota enderroc vorada 10,700 0,300 0,200 0,642

EUR
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Abril 2022
ACTUACIÓ 2.: RAMBLA-MONTURIOL

AMIDAMENTS Pàg.:20/04/22 4Data:

C#*D#*E#*F#6 sota gual 5,300 1,200 0,200 1,272

C#*D#*E#*F#7 sota arrancada pedra+ base 12,000 0,200 2,400

C#*D#*E#*F#8 sota panot + vibrazo 13,300 0,200 2,660

TOTAL AMIDAMENT 19,850

m2 Repàs i piconatge caixa de paviment, amb compactació del 95% PM2 F227R00C

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

C#*D#*E#*F#3 sota llamborda 54,000 54,000

C#*D#*E#*F#4 sota desmuntatge vorada 34,600 0,300 10,380

C#*D#*E#*F#5 sota enderroc vorada 10,700 0,300 3,210

C#*D#*E#*F#6 sota gual 5,300 1,200 6,360

C#*D#*E#*F#7 sota arrancada pedra+ base 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#8 sota pabot + vibrazo 13,300 13,300

TOTAL AMIDAMENT 99,250

m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95 % del PM

3 F226XC0A

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

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

4 F2A1X000

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveis.5 F219U201

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

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

7 F2R64269

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

C#*D#*E#*F#1 19,850 19,850

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

C#*D#*E#*F#3 esponjament 21,850 0,150 3,278

TOTAL AMIDAMENT 25,128

PRESSUPOST  PROJECTE EXECUTIU 22EP005OTOBRA 01

EUR
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Abril 2022
ACTUACIÓ 2.: RAMBLA-MONTURIOL

AMIDAMENTS Pàg.:20/04/22 5Data:

PAVIMENTSCAPÍTOL 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.

C#*D#*E#*F#3 sota llamborda 54,000 0,200 10,800

C#*D#*E#*F#4 sota desmuntatge vorada 34,600 0,300 0,200 2,076

C#*D#*E#*F#5 sota enderroc vorada 10,700 0,300 0,200 0,642

C#*D#*E#*F#6 sota gual 5,300 1,200 0,200 1,272

C#*D#*E#*F#7 sota arrancada pedra+ base 12,000 0,200 2,400

C#*D#*E#*F#8 sota pabot + vibrazo 13,300 0,200 2,660

TOTAL AMIDAMENT 19,850

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

2 F9365N51

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

C#*D#*E#*F#1 panot 8,500 0,150 1,275

C#*D#*E#*F#2 llosa 75,000 0,150 11,250

C#*D#*E#*F#3 llosa estriada 7,200 0,150 1,080

C#*D#*E#*F#6 ** 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 37,605

m Rigola de36 cm. d'amplària amb llambordes recuperades col·locades amb morter. sobre base de formigó3 F973412AFA36

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

C#*D#*E#*F#1 48,900 48,900

TOTAL AMIDAMENT 48,900

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

4 F97433EA

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

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

TOTAL AMIDAMENT 0,600

m 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

5 F961A8GD

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

C#*D#*E#*F#1 2,300 2,300

TOTAL AMIDAMENT 2,300

EUR
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Abril 2022
ACTUACIÓ 2.: RAMBLA-MONTURIOL

AMIDAMENTS Pàg.:20/04/22 6Data:

m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 30x25 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

6 F961A8GE

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

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

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m Vorada granítica recuperada, de 30x25 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

7 F96RA8GE

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

C#*D#*E#*F#2 N 34,700 34,700

C#*D#*E#*F#3 S 1,100 1,100

TOTAL AMIDAMENT 35,800

m Recol.locar gual corb per a vianants de 120 cm, col.locat amb base de formigó 8 F98RU120

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

C#*D#*E#*F#1 5,300 5,300

TOTAL AMIDAMENT 5,300

m Lloses granitiques trapezoidals 120x40x8cm per gual de vianants de 120 cm corb, amb les cares vistes flamejades,
col.locades sobre base de formigó (veure radi i fitxa detall)

9 F98CU120

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

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

TOTAL AMIDAMENT 0,000

u Parella de capçals granitics rectes 120x40x25cm per gual de 120cm,amb les cares vistes flamejades, col.locades sobre
base de formigó (veure fitxa detall)

10 F9CCU120

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

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

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m Lloses granitiques 60x40x8cm per gual de vianants de 60 cm, amb les cares vistes flamejades, col.locades sobre base de
formigó (veure fitxa detall)

11 F98CU080

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

C#*D#*E#*F#1 4,400 4,400

TOTAL AMIDAMENT 4,400

u Parella de capçals granitics 120x40x25cm per gual de 120cm,amb les cares vistes flamejades, col.locades sobre base
de formigó (veure fitxa detall)

12 F9CRU060

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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.

13 F9E1321G

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

C#*D#*E#*F#1 8,500 8,500

TOTAL AMIDAMENT 8,500

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, Inclou armat amb fibra

14 F9G14645

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

C#*D#*E#*F#1 2,150 2,150

TOTAL AMIDAMENT 2,150

m2 Paviment de llambordins basàltics recupertas col·locats amb morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat, de ciment,
granulats seleccionats, resines sintètiques i additius. Inclòs aixecament de tapes existents

15 F9B11205

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

C#*D#*E#*F#1 5,900 5,900

TOTAL AMIDAMENT 5,900

m2 Col.locació de paviment de pedra calcàrea , abuixardada, de 60*40*8 cm, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l. Inclòs aixecament de tapes existents

16 F9B4UA40

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

C#*D#*E#*F#1 75,000 75,000

C#*D#*E#*F#2 aprofitament -25,200 0,200 -5,040

C#*D#*E#*F#3 aprofitament -11,900 0,200 -2,380

TOTAL AMIDAMENT 67,580

m2 Col.locació de paviment de pedra calcàrea , estriada, de 60*40*8 cm, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l. Inclòs aixecament de tapes existents

17 F9B4UE40

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

C#*D#*E#*F#1 7,200 7,200

TOTAL AMIDAMENT 7,200

t Reposició de rasa amb aglomerat asfàltic en fred, incloent capes d'adherencia.18 F9H11731

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

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

TOTAL AMIDAMENT 0,000

EUR
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PRESSUPOST  PROJECTE EXECUTIU 22EP005OTOBRA 01
XARXA SANEJAMENTCAPÍTOL 04

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 petita i
càrrega mecànica del material excavat

1 F22MX001

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

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

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

C#*D#*E#*F#4 embornal 3,000 0,600 1,000 1,000 1,800

TOTAL AMIDAMENT 4,200

m2 Repàs i piconatge sòl de rasa de fins a 0,60 m d'amplada amb compactació del 95% PM amb corró petit2 F22MF006

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

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

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

C#*D#*E#*F#4 embornal 3,000 0,600 1,000 1,800

TOTAL AMIDAMENT 4,200

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de 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 F22MXSR0

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

C#*D#*E#*F#1 rasa 2,000 0,600 0,800 0,960

C#*D#*E#*F#2 2,000 0,600 0,800 0,960

C#*D#*E#*F#4 embornal 3,000 0,200 0,200 0,200 0,024

TOTAL AMIDAMENT 1,944

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i runa a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
de 5 m3 de capacitat amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclòs canon abocador

4 F2RM50E0

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

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

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

C#*D#*E#*F#4 embornal 3,000 0,600 1,000 1,000 1,800

C#*D#*E#*F#6 esponjament 4,200 0,150 0,630

TOTAL AMIDAMENT 4,830

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

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

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

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:20/04/22 9Data:

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 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

6 FD7JJ185

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 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.

7 FD7JX200

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

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

8 FD5J6F0E

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Conversió d´embornal existent, amb connexió a col.lector, en arqueta registrable amb tapa i bastiment de fosa de
40x40cm

9 FDK282G9

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Recol.locació de tapa per a pou de registre,aixecant el coll si cal, per deixar a nova cota de paviment acabat. Inclosa
formació de corona de formigó negre de 8 cm de gruix, quan calgui.

10 FDDRX001

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Col.locació amb morter de reixa de fosa amb bastiment o sense, de recuperació, per a embornal.11 FD5RXJC4

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:20/04/22 10Data:

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

12 FD5ZXJC4

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

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

TOTAL AMIDAMENT 0,000

PRESSUPOST  PROJECTE EXECUTIU 22EP005OTOBRA 01
MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u aparcament de bicicletes i  format per tub acer galvanitzat  ancorat al paviment amb dau de formigo1 FQZAU050

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

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

2 FBB2B201

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x3 mm, col·locat a terra formigonat3 FBBZ1120

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

2 simple

C#*D#*E#*F#3 doble 3,800 3,800

TOTAL AMIDAMENT 3,800

PRESSUPOST  PROJECTE EXECUTIU 22EP005OTOBRA 01
VARISCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada Seguretat i Salut1 PA000003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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ACTUACIÓ 2.: RAMBLA-MONTURIOL
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 20/04/22

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,05utF210U103 Desmuntatge i transport d'elements de mobiliari urbà, tapes, reixes i senyalització a magatzem
municipal i/o abocador

P- 1

(SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €4,27mF2192C05 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega
amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.

P- 2

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €4,32m2F2194AL5 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- 3

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €5,83m2F2194JF5 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- 4

(CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €13,34m2F2194JK1 Demolició de paviment de panots/vibrazo col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a
2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió 

P- 5

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1,56m2F2194XL5 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- 6

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €58,77uF219U201 Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveis.P- 7
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €3,11uF21DQG02 Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

P- 8

(TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €18,50uF21HX641 Desmuntatge, aplec en obra i posterior recol.locació de mobiliari urbà, tapes, reixes i senyalització P- 9
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €6,07m3F221D6J2 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

P- 10

(SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €5,11m3F226XC0A Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

P- 11

(CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €1,34m2F227R00C Repàs i piconatge caixa de paviment, amb compactació del 95% PMP- 12
(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,05m2F22MF006 Repàs i piconatge sòl de rasa de fins a 0,60 m d'amplada amb compactació del 95% PM amb
corró petit

P- 13

(DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €7,06m3F22MX001 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora petita i càrrega mecànica del material excavat

P- 14

(SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €17,13m3F22MXSR0 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de 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- 15

(DISSET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €2,41m3F2412020 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- 16

(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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ACTUACIÓ 2.: RAMBLA-MONTURIOL
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 20/04/22

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,38m3F2A1X000 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- 17

(SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €6,72m3F2R64269 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- 18

(SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €24,72m3F2RM50E0 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i runa a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Inclòs canon abocador

P- 19

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

 €65,30m3F31521N1 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- 20

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €22,66m3F921201J Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 21
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €73,46m3F9365N51 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- 22

(SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €43,17mF961A8GD 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

P- 23

(QUARANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €47,31mF961A8GE Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 30x25
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

P- 24

(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €19,86mF96RA8GE Vorada granítica recuperada, de 30x25 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

P- 25

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €27,89mF973412AFA36 Rigola de36 cm. d'amplària amb llambordes recuperades col·locades amb morter. sobre base de
formigó

P- 26

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €21,06mF97433EA Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter, sobre base de formigó i rejuntades amb beurada de ciment blanc

P- 27

(VINT-I-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €126,49mF98CU080 Lloses granitiques 60x40x8cm per gual de vianants de 60 cm, amb les cares vistes flamejades,
col.locades sobre base de formigó (veure fitxa detall)

P- 28

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €267,71mF98CU120 Lloses granitiques trapezoidals 120x40x8cm per gual de vianants de 120 cm corb, amb les cares
vistes flamejades, col.locades sobre base de formigó (veure radi i fitxa detall)

P- 29

(DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €45,95mF98RU120 Recol.locar gual corb per a vianants de 120 cm, col.locat amb base de formigó P- 30
(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €70,35m2F9B11205 Paviment de llambordins basàltics recupertas col·locats amb morter i reblert de junts amb morter
per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius. Inclòs aixecament
de tapes existents

P- 31

(SETANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €258,64m2F9B4UA40 Col.locació de paviment de pedra calcàrea , abuixardada, de 60*40*8 cm, col·locada amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclòs aixecament de tapes existents

P- 32

(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €386,24m2F9B4UE40 Col.locació de paviment de pedra calcàrea , estriada, de 60*40*8 cm, col·locada amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclòs aixecament de tapes existents

P- 33

(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €551,23uF9CCU120 Parella de capçals granitics rectes 120x40x25cm per gual de 120cm,amb les cares vistes
flamejades,  col.locades sobre base de formigó (veure fitxa detall)

P- 34

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

 €269,16uF9CRU060 Parella de capçals granitics 120x40x25cm per gual de 120cm,amb les cares vistes flamejades,
col.locades sobre base de formigó (veure fitxa detall)

P- 35

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €34,05m2F9E1321G 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- 36

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €94,52m3F9G14645 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, Inclou armat amb fibra

P- 37

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €92,78tF9H11731 Reposició de rasa amb aglomerat asfàltic en fred, incloent capes d'adherencia.P- 38
(NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2,66mF9Z1U010 Tall paviment qualsevol tipus amb màquina tallajuntsP- 39
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €62,29uFBB2B201 Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

P- 40

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

 €12,88mFBBZ1120 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x3 mm, col·locat a terra formigonatP- 41
(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €69,23uFD5J6F0E 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- 42

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

 €21,48uFD5RXJC4 Col.locació amb morter de reixa de fosa amb bastiment o sense, de recuperació, per a embornal.P- 43
(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €61,80uFD5ZXJC4 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- 44

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €24,18mFD7JJ185 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- 45

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €23,27mFD7JX200 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- 46

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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 €42,17uFDDRX001 Recol.locació de tapa per a pou de registre,aixecant el coll si cal, per deixar a nova cota de
paviment acabat.  Inclosa formació de corona de formigó negre de 8 cm de gruix, quan calgui.

P- 47

(QUARANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €127,19uFDK282G9 Conversió d´embornal existent, amb connexió a col.lector, en arqueta registrable amb tapa i
bastiment de fosa de 40x40cm

P- 48

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €52,96uFQZAU050 aparcament de bicicletes i format per tub acer galvanitzat ancorat al paviment amb dau de
formigo

P- 49

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €13,99m3K2192311 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

P- 50

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €9,14m2K2194621 Arrencada de paviment de pedra natural, llamborda, etc, amb mitjans manuals, càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor i transport a magatzem municipal

P- 51

(NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €10,15m2K219462A Arrencada de paviment de pedra natural, llambordes, amb mitjans manuals, aplec per a posterior
aprofitament, treball de recuperació i càrrega manual de runa sobre contenidor

P- 52

(DEU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €700,00paPA000003 Partida alçada Seguretat i SalutP- 53
(SET-CENTS EUROS)
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utF210U103 Desmuntatge i transport d'elements de mobiliari urbà, tapes, reixes i
senyalització a magatzem municipal i/o abocador

P- 1  €7,05

Altres conceptes 7,05 €

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

P- 2  €4,27

Altres conceptes 4,27 €

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- 3  €4,32

Altres conceptes 4,32 €

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- 4  €5,83

Altres conceptes 5,83 €

m2F2194JK1 Demolició de paviment de panots/vibrazo col·locats sobre formigó, de fins a
20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 5  €13,34

Altres conceptes 13,34 €

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- 6  €1,56

Altres conceptes 1,56 €

uF219U201 Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de
serveis.

P- 7  €58,77

Altres conceptes 58,77 €

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

P- 8  €3,11

Altres conceptes 3,11 €

uF21HX641 Desmuntatge, aplec en obra i posterior recol.locació de mobiliari urbà, tapes,
reixes i senyalització 

P- 9  €18,50

Altres conceptes 18,50 €

m3F221D6J2 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

P- 10  €6,07

Altres conceptes 6,07 €

m3F226XC0A Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95
% del PM

P- 11  €5,11

Altres conceptes 5,11 €

m2F227R00C Repàs i piconatge caixa de paviment, amb compactació del 95% PMP- 12  €1,34

Altres conceptes 1,34 €

m2F22MF006 Repàs i piconatge sòl de rasa de fins a 0,60 m d'amplada amb compactació
del 95% PM amb corró petit

P- 13  €2,05

Altres conceptes 2,05 €

m3F22MX001 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny
no classificat, amb retroexcavadora petita i càrrega mecànica del material
excavat

P- 14  €7,06
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Altres conceptes 7,06 €

m3F22MXSR0 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de 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- 15  €17,13

B031R400 Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm  €13,72500

Altres conceptes 3,41 €

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- 16  €2,41

Altres conceptes 2,41 €

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- 17  €7,38

B03D1000 Terra seleccionada  €3,49000

Altres conceptes 3,89 €

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- 18  €6,72

Altres conceptes 6,72 €

m3F2RM50E0 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i runa a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclòs canon abocador

P- 19  €24,72

Altres conceptes 24,72 €

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- 20  €65,30

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

 €60,55500

Altres conceptes 4,75 €

m3F921201J Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM

P- 21  €22,66

B0111000 Aigua  €0,07000

B0372000 Tot-u artificial  €16,13450

Altres conceptes 6,46 €

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- 22  €73,46

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

 €57,80250

Altres conceptes 15,66 €

mF961A8GD 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

P- 23  €43,17

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

 €7,18641

B96118G0 Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a
vorada, de 20x25 cm

 €23,31000

Altres conceptes 12,67 €
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mF961A8GE Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de
forma recta, de 30x25 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

P- 24  €47,31

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

 €7,18641

B96118G3 Vorada granítica recta abuixardada de 30x25cm  €27,44700

Altres conceptes 12,68 €

mF96RA8GE Vorada granítica recuperada, de 30x25 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

P- 25  €19,86

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

 €7,18641

Altres conceptes 12,67 €

mF973412AFA36 Rigola de36 cm. d'amplària amb llambordes recuperades col·locades amb
morter. sobre base de formigó

P- 26  €27,89

B064100A Formigó HM-20/F/10/I de consistència fluïda, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €5,97000

B0710150FA36 Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en tancaments o zonas
humides de maons de gran format, ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió
de HISPALAM

 €3,20000

Altres conceptes 18,72 €

mF97433EA Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc,
de 30x30x8 cm, col·locades amb morter, sobre base de formigó i rejuntades
amb beurada de ciment blanc

P- 27  €21,06

B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs  €0,21908

B064100A Formigó HM-20/F/10/I de consistència fluïda, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €5,97000

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,73660

B97423E1 Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles  €4,56621

Altres conceptes 9,57 €

mF98CU080 Lloses granitiques 60x40x8cm per gual de vianants de 60 cm, amb les cares
vistes flamejades, col.locades sobre base de formigó (veure fitxa detall)

P- 28  €126,49

B0641090 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

 €8,27250

B981U080 Lloses pedra granítica  rampes 60x40x8cm, amb les cares vistes flamejades.  €85,00000

Altres conceptes 33,22 €

mF98CU120 Lloses granitiques trapezoidals 120x40x8cm per gual de vianants de 120 cm
corb, amb les cares vistes flamejades, col.locades sobre base de formigó
(veure radi i fitxa detall)

P- 29  €267,71

B0641090 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

 €12,13300

B981U120 Lloses pedra granítica 120cm per rampes 120x40x8cm, amb les cares vistes
flamejades.

 €175,00000

Altres conceptes 80,58 €

mF98RU120 Recol.locar gual corb per a vianants de 120 cm, col.locat amb base de
formigó 

P- 30  €45,95

B0641090 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

 €11,03000

Altres conceptes 34,92 €
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m2F9B11205 Paviment de llambordins basàltics recupertas col·locats amb morter i reblert
de junts amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines
sintètiques i additius. Inclòs aixecament de tapes existents

P- 31  €70,35

B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de
ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades
resistències mecàniques

 €12,65000

B0710280 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

 €1,57651

Altres conceptes 56,12 €

m2F9B4UA40 Col.locació de paviment de pedra calcàrea , abuixardada, de 60*40*8 cm,
col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l. Inclòs aixecament de tapes existents

P- 32  €258,64

B0G1UF01 Paviment pedra de figueres de 60x40x8cm, abuixardada peça a peça  €234,60000

Altres conceptes 24,04 €

m2F9B4UE40 Col.locació de paviment de pedra calcàrea , estriada, de 60*40*8 cm,
col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l. Inclòs aixecament de tapes existents

P- 33  €386,24

B0G1UE01 Paviment pedra de figueres estriada 60x40x8cm ( veure fitxa)  €361,28400

Altres conceptes 24,96 €

uF9CCU120 Parella de capçals granitics rectes 120x40x25cm per gual de 120cm,amb les
cares vistes flamejades, col.locades sobre base de formigó (veure fitxa
detall)

P- 34  €551,23

B0641090 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

 €11,03000

B981P6AF Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120
x 40 cm, amb la cantonada en forma rectangular, de 3 peces

 €476,00000

Altres conceptes 64,20 €

uF9CRU060 Parella de capçals granitics 120x40x25cm per gual de 120cm,amb les cares
vistes flamejades,  col.locades sobre base de formigó (veure fitxa detall)

P- 35  €269,16

B0641090 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

 €5,51500

B981P6AG Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 60
x 40x 25 cm, amb la cantonada en forma rectangular, 1 peça

 €236,00000

Altres conceptes 27,65 €

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- 36  €34,05

B0111000 Aigua  €0,00140

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,68024

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €0,29187

B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt  €6,77280

Altres conceptes 26,30 €

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,
Inclou armat amb fibra

P- 37  €94,52

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

 €84,31500

Altres conceptes 10,21 €
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tF9H11731 Reposició de rasa amb aglomerat asfàltic en fred, incloent capes
d'adherencia.

P- 38  €92,78

B9H11731 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

 €52,30000

Altres conceptes 40,48 €

mF9Z1U010 Tall paviment qualsevol tipus amb màquina tallajuntsP- 39  €2,66

Altres conceptes 2,66 €

uFBB2B201 Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

P- 40  €62,29

BBM1AHAB Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1

 €56,04000

Altres conceptes 6,25 €

mFBBZ1120 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x3 mm, col·locat a terra
formigonat

P- 41  €12,88

BBMZ1B20 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical  €8,07000

Altres conceptes 4,81 €

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- 42  €69,23

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €26,03690

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 40,87 €

uFD5RXJC4 Col.locació amb morter de reixa de fosa amb bastiment o sense, de
recuperació, per a embornal.

P- 43  €21,48

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 20,13 €

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- 44  €61,80

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

Altres conceptes 20,48 €

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- 45  €24,18

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 16,20 €
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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- 46  €23,27

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 13,89 €

uFDDRX001 Recol.locació de tapa per a pou de registre,aixecant el coll si cal, per deixar a
nova cota de paviment acabat. Inclosa formació de corona de formigó negre
de 8 cm de gruix, quan calgui.

P- 47  €42,17

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

Altres conceptes 40,97 €

uFDK282G9 Conversió d´embornal existent, amb connexió a col.lector, en arqueta
registrable amb tapa i bastiment de fosa de 40x40cm

P- 48  €127,19

B0111000 Aigua  €0,00280

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €0,39543

FDKZA450 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.

 €55,45531

Altres conceptes 71,34 €

uFQZAU050 aparcament de bicicletes i format per tub acer galvanitzat ancorat al
paviment amb dau de formigo

P- 49  €52,96

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

 €3,42900

BQZAU050 aparcament de bicicletes format per sis moduls de mides 100*75 cada model
amb pletina ancorat al paviment

 €41,40000

Altres conceptes 8,13 €

m3K2192311 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 50  €13,99

Altres conceptes 13,99 €

m2K2194621 Arrencada de paviment de pedra natural, llamborda, etc, amb mitjans
manuals, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport a
magatzem municipal

P- 51  €9,14

Altres conceptes 9,14 €

m2K219462A Arrencada de paviment de pedra natural, llambordes, amb mitjans manuals,
aplec per a posterior aprofitament, treball de recuperació i càrrega manual de
runa sobre contenidor

P- 52  €10,15

Altres conceptes 10,15 €

paPA000003 Partida alçada Seguretat i SalutP- 53  €700,00
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,66h Oficial 1aA0121000

 €21,66h Oficial 1a paletaA0122000

 €22,38h Oficial 1a electricistaA012H000

 €22,38h Oficial 1a muntadorA012M000

 €21,66h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €25,00h Oficial 1a jardinerA012P000

 €19,20h Ajudant electricistaA013H000

 €19,20h Ajudant muntadorA013M000

 €22,18h Ajudant jardinerA013P000

 €18,00h ManobreA0140000

 €18,70h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14,21h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €58,57h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €51,65h Miniexcavadora de 2 a 5.9 t, amb martell trencadorC1107431

 €79,21h Fresadora per a paviment amb càrrega automàticaC110F900

 €48,04h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

C1311120

 €89,49h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

C13113B1

 €67,22h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €85,58h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

C1312340

 €43,64h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €36,24h Retroexcavadora petitaC1315010

 €51,77h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €48,83h Motoanivelladora petitaC1331100

 €36,30h Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 tC1335010

 €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

 €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

 €24,11h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,73h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

C1704100

 €1,22h Mesclador continu per a morter preparat en sacsC1704200
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,52h Formigonera de 165 lC1705600

 €2,46h Formigonera de 250 lC1705700

 €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

 €7,45h 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

 €21,10m3 contenidor de 5 m3 de capacitatC1RA2500

 €3,62h Remolinador mecànicC2003000

 €4,17h Regle vibratoriC2005000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €50,00u DinvarA100

 €1,40m3 AiguaB0111000

 €15,48t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €15,15t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €14,43t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €16,22t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €15,87t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmB0312500

 €9,15t Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mmB031R400

 €14,77m3 Sauló sense garbellarB0321000

 €16,25m3 Sauló garbellatB0322000

 €15,82t Grava de pedrera, per a drensB0330020

 €14,33t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €14,54m3 Rebuig de pedreraB0341000

 €14,03m3 Tot-u artificialB0372000

 €3,49m3 Terra seleccionadaB03D1000

 €94,15t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €146,05t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B051E201

 €0,20kg Calç aèria CL 90B0532310

 €0,25kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

B0552100

 €0,25kg 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

 €1,10kg Material per a rejuntat de paviments de pedra i
llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats,
resines sintètiques i additius, d'elevades resistències
mecàniques

B05AB200

 €59,70m3 Formigó HM-20/F/10/I de consistència fluïda, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064100A

 €57,65m3 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
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €57,15m3 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

 €55,15m3 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

 €57,35m3 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

 €55,05m3 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

 €55,85m3 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

B064500C

 €73,45m3 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

 €80,30m3 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

 €54,90m3 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

 €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

 €31,28t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710280

 €160,00t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en
tancaments o zonas humides de maons de gran
format, ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de
HISPALAM

B0710150FA36

 €2,80kg Colorant en pols per a formigóB0818120

 €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
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 €2,15l DesencofrantB0DZA000

 €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

 €91,60m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de
60*40*8 cm

B0G1UC01

 €354,20m2 Paviment pedra de figueres estriada 60x40x8cm (
veure fitxa)

B0G1UE01

 €230,00m2 Paviment pedra de figueres de 60x40x8cm,
abuixardada peça a peça

B0G1UF01

 €2,25ut totxo ceràmic massisB111U001

 €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

 €19,55m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 12x30 cm

B96115H0

 €22,20m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

B96118G0

 €26,14m Vorada granítica recta abuixardada de 30x25cmB96118G3

 €24,20ut peça vorada escapçada de L*20*25 cm.B961U001

 €33,40u 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

 €5,23m 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

 €1,37u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm,
per a rigoles

B97423E1

 €171,70m Lloses granítques per gual corb, de 120x40x8cm (
segons fitxa detall)

B981C120

 €238,00u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular, de 3 peces

B981P6AF

 €118,00ut Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 60 x 40x 25 cm, amb la
cantonada en forma rectangular, 1 peça

B981P6AG
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 €85,00m Lloses pedra granítica rampes 60x40x8cm, amb les
cares vistes flamejades.

B981U080

 €175,00m Lloses pedra granítica 120cm per rampes
120x40x8cm, amb les cares vistes flamejades.

B981U120

 €12,94m2 Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu superior,
per a ús interior intens

B9C11412

 €6,64m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altB9E13200

 €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

 €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

 €4,26kg Pintura per a marques vials, acrílica, blancaBBA13100

 €1,53kg Pintura alcídica de color blanc, per a marques vialsBBA14100

 €44,38u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

BBM1110B

 €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

 €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

 €8,07m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical

BBMZ1B20

 €39,03u Arqueta tipus M telefonicaBD1CU003

 €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
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 €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

 €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

 €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

 €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

 €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

 €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

 €12,41u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK21495
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 €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

 €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

 €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

 €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

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

BFYB2305

 €1,08m 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

 €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

 €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

 €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
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 €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

 €0,60m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €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

 €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

 €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

 €30,04u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000

 €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

 €2,99u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

BJSWE100

 €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

 €260,00u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
180 cm de llargària, amb 13 llistons de 4,5x4,5 cm,
sense respatller, cargols i passadors d'acer inoxidable i
suports de fosa, de preu superior

BQ115HA1

 €55,91u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer

BQ21BC60
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 €420,00u Paperera tipus CONCÈNTRICA sense voladís de
Durbanis

BQ21FC60

 €104,65u Pilona de material pàstic flexible, de color negre de
forma cilíndrica per a muntar superficialment

BQ42F015

 €18,16u Pilona tipus TUBO de Fabregas de color negre.BQ441551

 €41,40u aparcament de bicicletes format per sis moduls de
mides 100*75 cada model amb pletina ancorat al
paviment

BQZAU050

 €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

 €320,00u Tilia cordata de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor de 50 / 100 l

BR45B43C
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 €64,07m3 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:

16,83000/R 18,700000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,83000 16,83000
Maquinària:

1,10700/R 2,460000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,10700 1,10700
Materials:

0,252001,400000,180B0111000 =xAiguam3

9,3795014,430000,650B0311010 =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

14,1225094,150000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 45,96550 45,96550

0,168301,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,07080

64,07080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,00m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,70000/R 18,700001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,70000 18,70000
Maquinària:

1,06400/R 1,520000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,06400 1,06400
Materials:

0,280001,400000,200B0111000 =xAiguam3

25,2324015,480001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

23,5375094,150000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 49,04990 49,04990

0,187001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,00090
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69,00090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,66m3 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:

18,70000/R 18,700001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,70000 18,70000
Maquinària:

1,06400/R 1,520000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,06400 1,06400
Materials:

0,280001,400000,200B0111000 =xAiguam3

24,6544016,220001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

35,7770094,150000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 60,71140 60,71140

0,187001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,66240

80,66240COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €143,73m3 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:

19,63500/R 18,700001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,63500 19,63500
Maquinària:

1,10200/R 1,520000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,10200 1,10200
Materials:

0,280001,400000,200B0111000 =xAiguam3

23,6844015,480001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

18,8300094,150000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

80,000000,20000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 122,79440 122,79440

0,196351,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 143,72775
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143,72775COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €117,37m3 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:

19,63500/R 18,700001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,63500 19,63500
Maquinària:

1,10200/R 1,520000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,10200 1,10200
Materials:

0,280001,400000,200B0111000 =xAiguam3

22,3836016,220001,380B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

35,7770094,150000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

38,000000,20000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 96,44060 96,44060

0,196351,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 117,37395

117,37395COST EXECUCIÓ MATERIAL



PAVIMENTACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC ( ÀREA DE VIANANTS)
ACTUACIÓ 2.: RAMBLA-MONTURIOL
Abril 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15Data: 20/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €37,41m 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:

12,06765/R 22,380000,055A012H000 =xOficial 1a electricistah

9,41176/R 19,200000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 21,47941 21,47941
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

0,322191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,41160

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,41160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,11m 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:

1,47708/R 22,380000,066A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,26720/R 19,200000,066A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,74428 2,74428
Materials:

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

0,041161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,11124

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,11124COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €990,00u 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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 €860,00u 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

 €198,00ut Desmuntatge sortidor d'aire d ela benzinera,
senyalització i pilones associades

F210OU3 Rend.: 1,000

 €13,59ut Desmuntatge de senyals de transit i transport a
magatzem municipal o a abocador

F210U1U2 Rend.: 14,587

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,42442/R 21,660005,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,16988/R 18,000005,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,59430 13,59430

COST DIRECTE 13,59430

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,59430COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €211,23ut Tala d'arbrat existent i eliminació de soca i transport a
abocador

F218U101 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

50,00000/R 25,000002,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 50,00000 50,00000
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



PAVIMENTACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC ( ÀREA DE VIANANTS)
ACTUACIÓ 2.: RAMBLA-MONTURIOL
Abril 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18Data: 20/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 161,23000 161,23000

COST DIRECTE 211,23000

0,00%DESPESES INDIRECTES

211,23000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,38m 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:

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

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,37820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,71m2 Fresat de paviment asfàltic amb càrrega sobre camió
per capa de 1 cm

F2194XC2 Rend.: 2,032

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11319/R 18,700000,0123A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,11319 0,11319
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:

% 0,010540,702671,50%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01054 0,01054

COST DIRECTE 0,71335

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,71335COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €179,46ut 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:

24,39024/R 18,000002,000A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 24,39024 24,39024
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 179,45799

0,00%DESPESES INDIRECTES

179,45799COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,80m 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.: 0,327

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

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,80440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,69m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15
cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

F21DGG02 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

5,69470/R 51,770000,110C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 5,69470 5,69470

COST DIRECTE 5,69470

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,69470COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,90m 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.: 0,441

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84807/R 18,700000,020A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 0,84807 0,84807
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 3,90078

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,90078COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,62m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment
en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics

F221C620 Rend.: 1,007

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18570/R 18,700000,010A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,18570 0,18570
Maquinària:

3,43484/R 48,040000,072C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

h

Subtotal... 3,43484 3,43484

0,002791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,62333

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,62333COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,70m3 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,49600/R 18,700000,080A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,49600 1,49600
Maquinària:

5,17700/R 51,770000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 5,17700 5,17700

0,022441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,69544

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,69544COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7,06m3 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,87000/R 18,700000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,87000 1,87000
Maquinària:

5,16500/R 51,650000,100C1107431 =xMiniexcavadora de 2 a 5.9 t, amb martell trencadorh

Subtotal... 5,16500 5,16500

0,028051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,06305

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,06305COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,54m3 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18700/R 18,700000,010A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,18700 0,18700
Maquinària:

10,35400/R 51,770000,200C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 10,35400 10,35400

0,002811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,54381

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,54381COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,27m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment amb
compactació del 95% PM

F227F005 Rend.: 1,054

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,44355/R 18,700000,025A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,44355 0,44355
Maquinària:

0,82049/R 43,240000,020C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th

Subtotal... 0,82049 0,82049

0,006651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,27069

0,00%DESPESES INDIRECTES
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1,27069COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,05m2 Repàs i piconatge sòl de rasa de fins a 0,60 m
d'amplada amb compactació del 95% PM

F227F006 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,30900/R 18,700000,070A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,30900 1,30900
Maquinària:

0,72600/R 36,300000,020C1335010 =xCorró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 th

Subtotal... 0,72600 0,72600

0,019641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,05464

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,05464COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,43m3 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.: 0,895

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,26816/R 18,700000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,26816 6,26816
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:

14,0725016,250000,866B0322000 =xSauló garbellatm3

Subtotal... 14,07250 14,07250

0,094021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,43066

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,43066COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,71m3 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,24400/R 18,700000,120A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,24400 2,24400
Maquinària:

5,17700/R 51,770000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
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1,25400/R 10,450000,120C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

Subtotal... 6,43100 6,43100

0,033661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,70866

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,70866COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,77m3 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.: 2,214

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84463/R 18,700000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,84463 0,84463
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:

13,725009,150001,500B031R400 =xSorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mmt

Subtotal... 13,72500 13,72500

0,012671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,76974

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,76974COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,72m3 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

F2R300E0 Rend.: 0,900

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,37364/R 48,040000,007C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

h

6,34526/R 33,010000,173C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 6,71890 6,71890

COST DIRECTE 6,71890

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,71890COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €23,46m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM

F932101J Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93500/R 18,700000,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,93500 0,93500
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

Subtotal... 5,46030 5,46030
Materials:

0,070001,400000,050B0111000 =xAiguam3

16,9855014,770001,150B0321000 =xSauló sense garbellarm3

Subtotal... 17,05550 17,05550

0,014031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,46482

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,46482COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,46m 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,13342/R 21,660000,237A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

9,39600/R 18,000000,522A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,52942 14,52942
Materials:

4,7104254,900000,0858B06NN14C =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... 4,71042 4,71042

0,217941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,45778

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,45778COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,85ut 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:

8,29431/R 21,660000,175A0121000 =xOficial 1ah

14,32166/R 18,700000,350A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 22,61597 22,61597
Materials:

3,3090055,150000,060B0641090 =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

24,2000024,200001,000B961U001 =xpeça vorada escapçada de L*20*25 cm.ut

0,7259680,662400,009D0701821 =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... 28,23496 28,23496

COST DIRECTE 50,85093

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,85093COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,31u 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:

1,14241/R 21,660000,175A0122000 =xOficial 1a paletah

1,69078/R 18,700000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,83319 2,83319
Materials:

3,2940054,900000,060B06NN14C =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

33,4000033,400001,000B961VBG2 =xPedra granítica, gra fi, recta, escairada i flamejada, per
a vorada, de 20x25x110 cm, amb boca per a embornal

u

Subtotal... 37,43060 37,43060

0,042501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,30629

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,30629COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,03m 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:

6,49800/R 21,660000,300A0122000 =xOficial 1a paletah
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4,11400/R 18,700000,220A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 10,61200 10,61200
Materials:

3,7332054,900000,068B06NN14C =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

20,5275019,550001,050B96115H0 =xPedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 12x30 cm

m

Subtotal... 24,26070 24,26070

0,159181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,03188

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,03188COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,41m 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:

4,33200/R 21,660000,200A0122000 =xOficial 1a paletah

7,48000/R 18,700000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,81200 11,81200
Materials:

3,7332054,900000,068B06NN14C =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... 22,42320 22,42320

0,177181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,41238

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,41238COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,30m 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:

4,80266/R 21,660000,200A0122000 =xOficial 1a paletah

8,29268/R 18,700000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,09534 13,09534
Materials:
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5,9182254,900000,1078B06NN14C =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... 28,01022 28,01022

0,196431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,30199

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,30199COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,23m 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.: 1,816

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,86256/R 21,660000,240A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,15419/R 18,000000,520A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,01675 8,01675
Materials:

5,4954954,900000,1001B06NN14C =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

5,491505,230001,050B965A6D0 =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... 11,09483 11,09483

0,120251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,23183

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,23183COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,72m Encintat de totxo al sardinell col·locat amb morter
sobre base de formigó

F973212U Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,53040/R 21,660000,440A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3,24000/R 18,000000,180A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,77040 12,77040
Materials:
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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

0,191561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,71698

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,71698COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,54m 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.: 1,248

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34712/R 21,660000,020A0122000 =xOficial 1a paletah

0,89904/R 18,700000,060A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,24616 1,24616
Materials:

7,2715573,450000,099B064C26D =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... 7,27155 7,27155

0,018691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,53640

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,53640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,86m Encofrat a una cara per a rigoles, amb plafons
metàl·lics, d'una alçària fins a 50 cm

F97Z1520 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,59920/R 21,660000,120A0122000 =xOficial 1a paletah

2,05700/R 18,700000,110A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,65620 4,65620
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

0,069841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,85526

0,00%DESPESES INDIRECTES



PAVIMENTACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC ( ÀREA DE VIANANTS)
ACTUACIÓ 2.: RAMBLA-MONTURIOL
Abril 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29Data: 20/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

6,85526COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €242,43m Lloses granitiques 120x40x8cm per gual devianants de
120 cm, amb les cares vistes flamejades, col.locades
sobre base de formigó (veure fitxa detall)

F981U120 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,66000/R 21,660001,000A0121000 =xOficial 1ah

28,05000/R 18,700001,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 49,71000 49,71000
Materials:

12,1330055,150000,220B0641090 =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

175,00000175,000001,000B981U120 =xLloses pedra granítica 120cm per rampes
120x40x8cm, amb les cares vistes flamejades.

m

4,8397480,662400,060D0701821 =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... 191,97274 191,97274
Altres:

% 0,7456549,710001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,74565 0,74565

COST DIRECTE 242,42839

0,00%DESPESES INDIRECTES

242,42839COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €542,33u Parella de capçals granitics 120x40x25cm per gual de
120cm,amb les cares vistes flamejades, col.locades
sobre base de formigó (veure fitxa detall)

F9CRU120 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,66000/R 21,660001,000A0121000 =xOficial 1ah

28,05000/R 18,700001,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 49,71000 49,71000
Materials:

11,0300055,150000,200B0641090 =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

476,00000238,000002,000B981P6AF =xCapçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular, de 3 peces

u
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4,8397480,662400,060D0701821 =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... 491,86974 491,86974
Altres:

% 0,7456549,710001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,74565 0,74565

COST DIRECTE 542,32539

0,00%DESPESES INDIRECTES

542,32539COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,95m2 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,66000/R 21,660001,000A0122000 =xOficial 1a paletah

5,61000/R 18,700000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 27,27000 27,27000
Materials:

0,001401,400000,001B0111000 =xAiguam3

0,6802415,150000,0449B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

0,2918794,150000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

6,772806,640001,020B9E13200 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2

4,52742143,727750,0315D070A4D1 =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... 12,27373 12,27373

0,409051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,95278

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,95278COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,52m2 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.: 1,001

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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8,65534/R 21,660000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

5,60440/R 18,700000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,25974 14,25974
Materials:

0,001401,400000,001B0111000 =xAiguam3

0,6802415,150000,0449B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

0,45276146,050000,0031B051E201 =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

4,52742143,727750,0315D070A4D1 =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... 12,04702 12,04702

0,213901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,52066

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,52066COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,65m2 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:

10,83000/R 21,660000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

7,48000/R 18,700000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,31000 18,31000
Materials:

0,001401,400000,001B0111000 =xAiguam3

0,6802415,150000,0449B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

0,45276146,050000,0031B051E201 =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

4,52742143,727750,0315D070A4D1 =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... 13,06702 13,06702

0,274651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,65167

0,00%DESPESES INDIRECTES
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31,65167COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,36t 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,41154/R 21,660000,019A0122000 =xOficial 1a paletah

1,60820/R 18,700000,086A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,01974 2,01974
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

0,030301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,35560

0,00%DESPESES INDIRECTES

51,35560COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,38m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

F9J12E40 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05610/R 18,700000,003A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05610 0,05610
Maquinària:

0,07233/R 24,110000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,07233 0,07233
Materials:

0,250000,250001,000B0552460 =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... 0,25000 0,25000

0,000841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,37927

0,00%DESPESES INDIRECTES
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0,37927COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,38m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0.8 kg/m2

F9J13J30 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04675/R 18,700000,0025A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,04675 0,04675
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:

0,250000,250001,000B0552100 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

kg

Subtotal... 0,25000 0,25000

0,000701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,37557

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,37557COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,63m 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,15162/R 21,660000,007A0121000 =xOficial 1ah

0,06300/R 18,000000,0035A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,21462 0,21462
Maquinària:

0,10434/R 29,810000,0035C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,10434 0,10434
Materials:

0,312684,260000,0734BBA13100 =xPintura per a marques vials, acrílica, blancakg

Subtotal... 0,31268 0,31268

0,003221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,63486

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,63486COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,18m 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25992/R 21,660000,012A0121000 =xOficial 1ah

0,10800/R 18,000000,006A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,36792 0,36792
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

0,005521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,17809

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,17809COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,25m 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,03240/R 21,660000,140A0121000 =xOficial 1ah

0,17100/R 18,000000,0095A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,20340 3,20340
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

Subtotal... 0,78030 0,78030

0,048051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,24835

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,24835COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €8,56m2 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,24900/R 21,660000,150A0121000 =xOficial 1ah

2,70000/R 18,000000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,94900 5,94900
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

0,089241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,55644

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,55644COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,38u 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,59500/R 22,380000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,80000/R 19,200000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,39500 10,39500
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

0,155931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,37621

0,00%DESPESES INDIRECTES

62,37621COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €52,21u 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,35700/R 22,380000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,88000/R 19,200000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,23700 6,23700
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

0,093561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,20927

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,20927COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,00u 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,59500/R 22,380000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,80000/R 19,200000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,39500 10,39500
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

0,155931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,99621

0,00%DESPESES INDIRECTES

65,99621COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,18u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

FBB2B501 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

3,35700/R 22,380000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,88000/R 19,200000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,23700 6,23700
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

0,093561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 100,18096

0,00%DESPESES INDIRECTES

100,18096COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,01u Placa complementària per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal

FBB3B620 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,68560/R 22,380000,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,30400/R 19,200000,120A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,98960 4,98960
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

0,074841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,00764

0,00%DESPESES INDIRECTES

51,00764COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €142,50m 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



PAVIMENTACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC ( ÀREA DE VIANANTS)
ACTUACIÓ 2.: RAMBLA-MONTURIOL
Abril 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38Data: 20/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

7,79760/R 21,660000,360A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

9,72000/R 18,000000,540A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,51760 17,51760
Materials:

9,4627557,350000,165B064300C =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... 124,72125 124,72125

0,262761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 142,50161

0,00%DESPESES INDIRECTES

142,50161COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,08u 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.: 0,777

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,87645/R 21,660001,000A0122000 =xOficial 1a paletah

24,06692/R 18,700001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 51,94337 51,94337
Materials:

26,0369057,350000,454B064300C =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... 28,35867 28,35867

0,779151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,08119

0,00%DESPESES INDIRECTES

81,08119COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,32u Caixa per a embornal de 100x50x85 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.: 0,672

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,23214/R 21,660001,000A0122000 =xOficial 1a paletah

27,82738/R 18,700001,000A0150000 =xManobre especialistah



PAVIMENTACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC ( ÀREA DE VIANANTS)
ACTUACIÓ 2.: RAMBLA-MONTURIOL
Abril 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 20/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 60,05952 60,05952
Materials:

26,0369057,350000,454B064300C =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... 28,35867 28,35867

0,900891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,31908

0,00%DESPESES INDIRECTES

89,31908COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €214,35u 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.: 1,000

 €123,06u 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.: 1,000

 €76,40u 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.: 1,000

 €107,15u 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,66000/R 21,660001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

18,00000/R 18,000001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 39,66000 39,66000
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



PAVIMENTACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC ( ÀREA DE VIANANTS)
ACTUACIÓ 2.: RAMBLA-MONTURIOL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 20/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,594901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,15290

0,00%DESPESES INDIRECTES

107,15290COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €191,91u Vorada bústia tapa de fundició ductil de 80x80x20 amb
tapa circular de diàmetre 640 mm tipus Andorra,
col·locat amb morter (veure annexes)

FD5Z5CCB Rend.: 0,322

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

67,26708/R 21,660001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

55,90062/R 18,000001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 123,16770 123,16770
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

1,847521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 191,91322

0,00%DESPESES INDIRECTES

191,91322COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €644,75u 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:

259,92000/R 21,660000,060A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

216,00000/R 18,000000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 475,92000 475,92000
Materials:

161,69000161,690001,000BD5ZU001 =xreixa concava mod. C700V de 650*650ut

Subtotal... 161,69000 161,69000

7,138801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 644,74880

0,00%DESPESES INDIRECTES

644,74880COST EXECUCIÓ MATERIAL



PAVIMENTACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC ( ÀREA DE VIANANTS)
ACTUACIÓ 2.: RAMBLA-MONTURIOL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41Data: 20/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,82m 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.: 1,001

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,91868/R 22,380000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,39241/R 19,200000,229A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,31109 9,31109
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

0,139671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,82216

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,82216COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,54m 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,72820/R 22,380000,390A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,48800/R 19,200000,390A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,21620 16,21620
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

0,243241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,54364

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

35,54364COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,41m 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:

10,96620/R 22,380000,490A012M000 =xOficial 1a muntadorh

9,40800/R 19,200000,490A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 20,37420 20,37420
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

0,305611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,41281

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,41281COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,42m 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.: 1,036

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,13965/R 21,660000,198A0122000 =xOficial 1a paletah

3,57394/R 18,700000,198A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,71359 7,71359
Materials:

12,5916414,540000,866B0341000 =xRebuig de pedreram3

Subtotal... 12,59164 12,59164

0,115701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,42093

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,42093COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €75,32m 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,66400/R 21,660000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

7,48000/R 18,700000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,14400 16,14400
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

0,89204117,373950,0076D070A8B1 =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... 54,58904 54,58904

0,242161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,32400

0,00%DESPESES INDIRECTES

75,32400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,59m 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,74700/R 21,660000,450A0122000 =xOficial 1a paletah

8,41500/R 18,700000,450A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,16200 18,16200
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

0,89204117,373950,0076D070A8B1 =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... 53,36204 53,36204
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,272431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,59487

0,00%DESPESES INDIRECTES

77,59487COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €279,42u 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.: 0,067

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

96,98507/R 21,660000,300A0122000 =xOficial 1a paletah

83,73134/R 18,700000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 180,71641 180,71641
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

2,710751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 279,42025

0,00%DESPESES INDIRECTES

279,42025COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €419,40u 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.: 0,038

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

171,00000/R 21,660000,300A0122000 =xOficial 1a paletah

147,63158/R 18,700000,300A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 318,63158 318,63158
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

4,779471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 419,40414

0,00%DESPESES INDIRECTES

419,40414COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,82m 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:

0,25992/R 21,660000,012A0122000 =xOficial 1a paletah

0,22440/R 18,700000,012A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,48432 0,48432
Materials:

5,0468057,350000,088B064300C =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... 11,32580 11,32580

0,007261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,81738

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,81738COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,19m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=110
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:

2,16600/R 21,660000,100A0122000 =xOficial 1a paletah
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0,18700/R 18,700000,010A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,35300 2,35300
Materials:

5,0468057,350000,088B064300C =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... 10,80080 10,80080

0,035301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,18910

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,18910COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,73m Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de
D=110 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:

2,16600/R 21,660000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

0,18700/R 18,700000,010A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,35300 2,35300
Materials:

8,8319057,350000,154B064300C =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... 20,33990 20,33990

0,035301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,72819

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,72819COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,77m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=160
mm 

FDG3X010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25992/R 21,660000,012A0122000 =xOficial 1a paletah

0,22440/R 18,700000,012A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,48432 0,48432
Materials:
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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

0,007261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,77058

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,77058COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,93m 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:

0,25992/R 21,660000,012A0122000 =xOficial 1a paletah

0,22440/R 18,700000,012A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,48432 0,48432
Materials:

9,1760057,350000,160B064300C =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... 21,43500 21,43500

0,007261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,92658

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,92658COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,49m 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€
Mà d'obra:

0,25992/R 21,660000,012A0122000 =xOficial 1a paletah

0,22440/R 18,700000,012A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,48432 0,48432
Materials:

13,7640057,350000,240B064300C =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
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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... 32,00300 32,00300

0,007261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,49458

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,49458COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,26m 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:

0,25992/R 21,660000,012A0121000 =xOficial 1ah

0,21600/R 18,000000,012A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,47592 0,47592
Materials:

3,7851057,350000,066B064300C =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... 5,78010 5,78010

0,007141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,26316

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,26316COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.238,79ut 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

 €51,24u 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,66000/R 21,660001,000A0122000 =xOficial 1a paletah

18,70000/R 18,700001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 40,36000 40,36000
Materials:

0,1936115,870000,0122B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmt
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7,5702057,350000,132B064300C =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... 10,27031 10,27031

0,605401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,23571

0,00%DESPESES INDIRECTES

51,23571COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €138,49ut 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,66000/R 21,660001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

18,00000/R 18,000001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 39,66000 39,66000
Materials:

8,2264015,820000,520B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst

39,0300039,030001,000BD1CU003 =xArqueta tipus M telefonicau

Subtotal... 47,25640 47,25640
Altres:

51,5700051,570001,000A012NB03 =xTapa i marc tipus M telefonicau

Subtotal... 51,57000 51,57000

COST DIRECTE 138,48640

0,00%DESPESES INDIRECTES

138,48640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,92u 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,83000/R 21,660000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

18,70000/R 18,700001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 29,53000 29,53000
Maquinària:

7,88800/R 39,440000,200C1503000 =xCamió gruah
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Subtotal... 7,88800 7,88800
Materials:

3,1213455,050000,0567B064500B =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

6,4529980,662400,080D0701821 =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

Subtotal... 24,05473 24,05473

0,442951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,91568

0,00%DESPESES INDIRECTES

61,91568COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,46u 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,47270/R 21,660000,345A0122000 =xOficial 1a paletah

6,54500/R 18,700000,350A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,01770 14,01770
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

0,210271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,45531

0,00%DESPESES INDIRECTES

55,45531COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,41u 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,74700/R 21,660000,450A0122000 =xOficial 1a paletah

8,41500/R 18,700000,450A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 18,16200 18,16200
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

0,272431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,40963

0,00%DESPESES INDIRECTES

96,40963COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.273,34ut 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:

2.166,00000/R 21,66000100,000A0121000 =xOficial 1ah

1.350,00000/R 18,0000075,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3.516,00000 3.516,00000
Materials:

576,5000057,6500010,000B064100C =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... 757,34000 757,34000

COST DIRECTE 4.273,34000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4.273,34000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,11m 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,02840/R 22,380000,180A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,45600/R 19,200000,180A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,48440 7,48440
Materials:
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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

0,112271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,11027

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,11027COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,53m 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.: 1,262

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,19208/R 22,380000,180A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,73851/R 19,200000,180A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,93059 5,93059
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

0,088961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,53315

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,53315COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,93m 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:

0,55950/R 22,380000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,38400/R 19,200000,020A013H000 =xAjudant electricistah
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Subtotal... 0,94350 0,94350
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

0,014151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,92665

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,92665COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,24m 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,73854/R 22,380000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,38400/R 19,200000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,12254 1,12254
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

0,016841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,24098

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,24098COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,65m 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16376/R 22,380000,052A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,96000/R 19,200000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,12376 2,12376
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
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0,200000,200001,000BGW23000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'aceru

Subtotal... 3,49460 3,49460

0,031861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,65022

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,65022COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,45m 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33570/R 22,380000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,28800/R 19,200000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,62370 0,62370
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

0,009361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,44906

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,44906COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,29m 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89520/R 22,380000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,76800/R 19,200000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,66320 1,66320
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

0,024951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,28915

0,00%DESPESES INDIRECTES
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4,28915COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,06m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

FG380902 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,21562/R 22,380000,099A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,92000/R 19,200000,100A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,13562 4,13562
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

0,062031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,05965

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,05965COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,65u 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,21454/R 22,380000,233A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,47360/R 19,200000,233A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,68814 9,68814
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

0,145321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,65346

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,65346COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €468,69u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, col·locada sobre
fonament de formigó. Inclosa fonamentació i perns

FHM11L22 Rend.: 0,556

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,33345/R 22,380000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah

18,30216/R 19,200000,530A013H000 =xAjudant electricistah
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8,09353/R 18,000000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 47,72914 47,72914
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:

19,0448555,850000,341B064500C =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... 350,80485 350,80485

0,715941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 468,69327

0,00%DESPESES INDIRECTES

468,69327COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €252,00u Recol·locació de bàcul i lluminaria existents, inclosa
fonamentació de formigó i perns

FHMNU10A Rend.: 1,000

 €593,77u Subministre i col.locació de lluminària de LED, model
BERNA SIDE 32 LED 66W 3000K amb adaptador per
columna troncoconica o equivalent (PVP 529,00
euros). Inclós equip alimentador DALI amb DINVAR

FHN1X001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,83300/R 22,380000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,72000/R 19,200000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,55300 14,55300
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

0,218301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 593,77130

0,00%DESPESES INDIRECTES

593,77130COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €454,77u 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:

7,83300/R 22,380000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,72000/R 19,200000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,55300 14,55300
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

0,218301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 454,77130

0,00%DESPESES INDIRECTES

454,77130COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €790,00ut 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

 €5,87u 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23800/R 22,380000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,88000/R 19,200000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,11800 5,11800
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

0,127952,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,86995

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,86995COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €204,70u 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, muntat
superficialment, connectat als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat

FJSA3021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,90400/R 22,380000,800A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 17,90400 17,90400
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

0,447602,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 204,70160

0,00%DESPESES INDIRECTES

204,70160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,01u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, a
piles.
Cada electrovolavula anira acompanyada de clau de
pas, filtre d'anelles de 1'' i valvula de retenció.

FJSB1111 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,78500/R 22,380000,750A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 16,78500 16,78500
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

0,251781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,00677

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,00677COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €401,15u 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,14200/R 22,380000,900A012M000 =xOficial 1a muntadorh

17,28000/R 19,200000,900A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 37,42200 37,42200
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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

0,561331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 401,15333

0,00%DESPESES INDIRECTES

401,15333COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24.950,59ut Instal.lació xarxa aigua segons pressupost FISERSA
exp03004 (veure annexes)

FN12U112 Rend.: 1,000

 €288,46u Subministrament i col·locació de banc de 180 cm tipus
MODO C 106 de Fabregas de fusta tropical, col·locat
amb fixacions mecàniques

FQ115HA3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,16200/R 21,660000,700A0121000 =xOficial 1ah

12,60000/R 18,000000,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 27,76200 27,76200
Materials:

260,00000260,000001,000BQ115HA1 =xBanc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
180 cm de llargària, amb 13 llistons de 4,5x4,5 cm,
sense respatller, cargols i passadors d'acer inoxidable i
suports de fosa, de preu superior

u

Subtotal... 260,00000 260,00000

0,694052,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 288,45605

0,00%DESPESES INDIRECTES

288,45605COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €202,29u 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.: 0,077

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

78,76364/R 21,660000,280A0121000 =xOficial 1ah

65,45455/R 18,000000,280A0140000 =xManobreh

Subtotal... 144,21819 144,21819
Materials:

55,9100055,910001,000BQ21BC60 =xPaperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer

u

Subtotal... 55,91000 55,91000
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2,163271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 202,29146

0,00%DESPESES INDIRECTES

202,29146COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €435,86u Subministrament i col.locació de paperera tipus
CONCÈNTRICA sense voladis de Durbanis.

FQ21FX65 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,66400/R 21,660000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

7,20000/R 18,000000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,86400 15,86400
Materials:

420,00000420,000001,000BQ21FC60 =xPaperera tipus CONCÈNTRICA sense voladís de
Durbanis

u

Subtotal... 420,00000 420,00000

COST DIRECTE 435,86400

0,00%DESPESES INDIRECTES

435,86400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €495,36u Subministre i col.locació de mòdul de barana metal.lica
segons detall projecte. Inclou treballs de col·locació de
paleteria, i acabat amb capa d'imprimació i dues capes
de pintura color  RAL 1013

FQ42U001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,66000/R 21,660001,000A0122000 =xOficial 1a paletah

18,70000/R 18,700001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 40,36000 40,36000
Altres:

455,00000455,000001,000FQ441551 =xMòdul de barana metal.lica segons detall projecteu

Subtotal... 455,00000 455,00000

COST DIRECTE 495,36000

0,00%DESPESES INDIRECTES

495,36000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,34u Subministre i col.locació de pilona tipus TUBO de
Fabregas de color negre.

FQ42X010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,83000/R 21,660000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

9,35000/R 18,700000,500A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 20,18000 20,18000
Materials:

18,1600018,160001,000BQ441551 =xPilona tipus TUBO de Fabregas de color negre.u

Subtotal... 18,16000 18,16000

COST DIRECTE 38,34000

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,34000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €124,83u Subministre i col.locació de pilona flexible model
BALIZA h=900mm de color negre de Sabacaucho

FQ42X015 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,83000/R 21,660000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

9,35000/R 18,700000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,18000 20,18000
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 124,83000

0,00%DESPESES INDIRECTES

124,83000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,37m3 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.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,66540/R 22,180000,030A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 0,66540 0,66540
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

0,009981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,36648

0,00%DESPESES INDIRECTES
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52,36648COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €320,00u 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

0,00%DESPESES INDIRECTES

320,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,00ut Pintat de plaça de minusvàlid. Inclòs premarcat.
Inclosa graella posterior

GBA1U106 Rend.: 1,000

 €159,25ut Subministre i col.llocació de suport cilindric acanalat
d'alumini esmaltat en color oxiron gris d.76 mm i
3250mm. de llargada

GBA1U111 Rend.: 1,000

 €75,00ut 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.: 1,000

 €70,00ut 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

 €2,71m 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.: 1,000

 €150,00u Instal.lació de vèrtex geodèsic. Totoalment instal.lat en
paviment.

KZ5M200 Rend.: 1,000

 €1.228,50pa Partida alçada control de qualitatPA000002 Rend.: 1,000
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 €2,38ml Fresat de franges de pintura de 50cm.UBA1U002 Rend.: 39,300

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,37913/R 18,700005,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,37913 2,37913

COST DIRECTE 2,37913

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,37913COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,25ml Fresat de línees de pintura de 10/20cm.UBA1U003 Rend.: 74,857

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,24905/R 18,700005,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,24905 1,24905

COST DIRECTE 1,24905

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,24905COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,34m2 Fresat de superfñicie de pinturaUBA1U004 Rend.: 14,747

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,34027/R 18,700005,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,34027 6,34027

COST DIRECTE 6,34027

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,34027COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.144,57Pa 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

 €7,05ut Desmuntatge i transport d'elements de mobiliari urbà,
tapes, reixes i senyalització a magatzem municipal i/o
abocador

F210U103 Rend.: 3,654P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,37110/R 21,660000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
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1,97044/R 18,000000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,34154 4,34154
Maquinària:

2,71018/R 33,010000,300C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 2,71018 2,71018

COST DIRECTE 7,05172

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,05172COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,27m 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- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,50580/R 18,700000,134A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,50580 2,50580
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:

% 0,000644,266670,02%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00064 0,00064

COST DIRECTE 4,27469

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,27469COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,32m2 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- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,40137/R 58,570000,041C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,92160/R 48,040000,040C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

h

Subtotal... 4,32297 4,32297

COST DIRECTE 4,32297

0,00%DESPESES INDIRECTES
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4,32297COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,83m2 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- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,56846/R 58,570000,078C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,26556/R 43,640000,029C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 5,83402 5,83402

COST DIRECTE 5,83402

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,83402COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,34m2 Demolició de paviment de panots/vibrazo col·locats
sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió 

F2194JK1 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,16300/R 18,700000,490A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,16300 9,16300
Maquinària:

2,91305/R 14,210000,205C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

1,26556/R 43,640000,029C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,17861 4,17861

COST DIRECTE 13,34161

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,34161COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,56m2 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- 6

Unitats Preu Parcial Import€
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
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COST DIRECTE 1,56033

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,56033COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,77u Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per
localització de serveis.

F219U201 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,66000/R 21,660001,000A0122000 =xOficial 1a paletah

28,05000/R 18,700001,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 49,71000 49,71000
Maquinària:

9,06000/R 36,240000,250C1315010 =xRetroexcavadora petitah

Subtotal... 9,06000 9,06000

COST DIRECTE 58,77000

0,00%DESPESES INDIRECTES

58,77000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,11u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

F21DQG02 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,10620/R 51,770000,060C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 3,10620 3,10620

COST DIRECTE 3,10620

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,10620COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,50u Desmuntatge, aplec en obra i posterior recol.locació de
mobiliari urbà, tapes, reixes i senyalització 

F21HX641 Rend.: 0,831P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,69314/R 22,380000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,25030/R 18,700000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,94344 4,94344
Maquinària:

13,48736/R 37,360000,300C1503300 =xCamió grua de 3 th
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Subtotal... 13,48736 13,48736

0,074151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,50495

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,50495COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,07m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora
amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

F221D6J2 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,78980/R 89,490000,020C13113B1 =xPala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

h

4,27900/R 85,580000,050C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 6,06880 6,06880

COST DIRECTE 6,06880

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,06880COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,11m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del
PM

F226XC0A Rend.: 0,800P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,56130/R 48,040000,026C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

h

3,54750/R 56,760000,050C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 5,10880 5,10880

COST DIRECTE 5,10880

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,10880COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,34m2 Repàs i piconatge caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

F227R00C Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,48830/R 48,830000,010C1331100 =xMotoanivelladora petitah

0,85140/R 56,760000,015C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 1,33970 1,33970
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COST DIRECTE 1,33970

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,33970COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,05m2 Repàs i piconatge sòl de rasa de fins a 0,60 m
d'amplada amb compactació del 95% PM amb corró
petit

F22MF006 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,30900/R 18,700000,070A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,30900 1,30900
Maquinària:

0,72600/R 36,300000,020C1335010 =xCorró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 th

Subtotal... 0,72600 0,72600

0,019641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,05464

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,05464COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,06m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m
de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora petita i càrrega mecànica del material
excavat

F22MX001 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,87000/R 18,700000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,87000 1,87000
Maquinària:

5,16500/R 51,650000,100C1107431 =xMiniexcavadora de 2 a 5.9 t, amb martell trencadorh

Subtotal... 5,16500 5,16500

0,028051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,06305

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,06305COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,13m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de 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.

F22MXSR0 Rend.: 2,214P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,84463/R 18,700000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,84463 0,84463
Maquinària:

2,33288/R 51,650000,100C1107431 =xMiniexcavadora de 2 a 5.9 t, amb martell trencadorh

0,21635/R 4,790000,100C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 2,54923 2,54923
Materials:

13,725009,150001,500B031R400 =xSorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mmt

Subtotal... 13,72500 13,72500

0,012671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,13153

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,13153COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,41m3 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.: 0,900P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,41000/R 21,690000,100C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

h

Subtotal... 2,41000 2,41000

COST DIRECTE 2,41000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,41000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,38m3 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- 17

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:

3,490003,490001,000B03D1000 =xTerra seleccionadam3

Subtotal... 3,49000 3,49000

COST DIRECTE 7,38109

0,00%DESPESES INDIRECTES
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7,38109COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,72m3 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.: 0,900P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,37364/R 48,040000,007C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

h

6,34526/R 33,010000,173C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 6,71890 6,71890

COST DIRECTE 6,71890

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,71890COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,72m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i
runa a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 5 m3 de capacitat amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclòs canon
abocador

F2RM50E0 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,61550/R 51,650000,070C1107431 =xMiniexcavadora de 2 a 5.9 t, amb martell trencadorh

21,10000/R 21,100001,000C1RA2500 =xcontenidor de 5 m3 de capacitatm3

Subtotal... 24,71550 24,71550

COST DIRECTE 24,71550

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,71550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,30m3 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- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,67500/R 18,700000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,67500 4,67500
Materials:

60,5550055,050001,100B064500B =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... 60,55500 60,55500
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0,070131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,30012

0,00%DESPESES INDIRECTES

65,30012COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,66m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

F921201J Rend.: 0,900P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,00000/R 18,000000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,00000 1,00000
Maquinària:

1,89894/R 48,830000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

2,52267/R 56,760000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,01472/R 36,530000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 5,43633 5,43633
Materials:

0,070001,400000,050B0111000 =xAiguam3

16,1345014,030001,150B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 16,20450 16,20450

0,015001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,65583

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,65583COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,46m3 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.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,24900/R 21,660000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,10000/R 18,000000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,34900 11,34900
Maquinària:

3,47040/R 21,690000,160C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

h

0,66720/R 4,170000,160C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 4,13760 4,13760
Materials:

57,8025055,050001,050B064500B =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... 57,80250 57,80250
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0,170241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,45934

0,00%DESPESES INDIRECTES

73,45934COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,17m 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.: 0,900P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,25733/R 21,660000,260A0122000 =xOficial 1a paletah

6,23333/R 18,700000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,49066 12,49066
Materials:

7,1864154,900000,1309B06NN14C =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

23,3100022,200001,050B96118G0 =xPedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

m

Subtotal... 30,49641 30,49641

0,187361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,17443

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,17443COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,31m Vorada de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de forma recta, de 30x25
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

F961A8GE Rend.: 0,900P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,25733/R 21,660000,260A0122000 =xOficial 1a paletah

6,23333/R 18,700000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,49066 12,49066
Materials:

7,1864154,900000,1309B06NN14C =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

27,4470026,140001,050B96118G3 =xVorada granítica recta abuixardada de 30x25cmm

Subtotal... 34,63341 34,63341
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0,187361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,31143

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,31143COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,86m Vorada granítica recuperada, de 30x25 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

F96RA8GE Rend.: 0,900P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,25733/R 21,660000,260A0122000 =xOficial 1a paletah

6,23333/R 18,700000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,49066 12,49066
Materials:

7,1864154,900000,1309B06NN14C =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

Subtotal... 7,18641 7,18641

0,187361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,86443

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,86443COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,89m Rigola de36 cm. d'amplària amb llambordes
recuperades col·locades amb morter. sobre base de
formigó

F973412AFA36 Rend.: 0,900P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,44000/R 21,660000,600A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,00000/R 18,000000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,44000 18,44000
Materials:

5,9700059,700000,100B064100A =xFormigó HM-20/F/10/I de consistència fluïda, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

3,20000160,000000,020B0710150FA36 =xPasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en
tancaments o zonas humides de maons de gran
format, ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de
HISPALAM

t

Subtotal... 9,17000 9,17000

0,276601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,88660

0,00%DESPESES INDIRECTES
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27,88660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,06m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades
amb morter, sobre base de formigó i rejuntades amb
beurada de ciment blanc

F97433EA Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,06480/R 21,660000,280A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3,24000/R 18,000000,180A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,30480 9,30480
Maquinària:

0,12810/R 1,220000,105C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,12810 0,12810
Materials:

0,21908146,050000,0015B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

5,9700059,700000,100B064100A =xFormigó HM-20/F/10/I de consistència fluïda, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

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

4,566211,370003,333B97423E1 =xPeça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm,
per a rigoles

u

Subtotal... 11,49189 11,49189

0,139571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,06436

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,06436COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €126,49m Lloses granitiques 60x40x8cm per gual de vianants de
60 cm, amb les cares vistes flamejades, col.locades
sobre base de formigó (veure fitxa detall)

F98CU080 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,99600/R 21,660000,600A0121000 =xOficial 1ah

14,96000/R 18,700000,800A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 27,95600 27,95600
Materials:

8,2725055,150000,150B0641090 =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

85,0000085,000001,000B981U080 =xLloses pedra granítica rampes 60x40x8cm, amb les
cares vistes flamejades.

m



PAVIMENTACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC ( ÀREA DE VIANANTS)
ACTUACIÓ 2.: RAMBLA-MONTURIOL
Abril 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 75Data: 20/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

4,8397480,662400,060D0701821 =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... 98,11224 98,11224
Altres:

% 0,4193427,956001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,41934 0,41934

COST DIRECTE 126,48758

0,00%DESPESES INDIRECTES

126,48758COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €267,71m Lloses granitiques trapezoidals 120x40x8cm per gual
de vianants de 120 cm corb, amb les cares vistes
flamejades, col.locades sobre base de formigó (veure
radi i fitxa detall)

F98CU120 Rend.: 0,850P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,03059/R 21,660001,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

46,58824/R 18,000002,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 74,61883 74,61883
Materials:

12,1330055,150000,220B0641090 =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

175,00000175,000001,000B981U120 =xLloses pedra granítica 120cm per rampes
120x40x8cm, amb les cares vistes flamejades.

m

4,8397480,662400,060D0701821 =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... 191,97274 191,97274
Altres:

% 1,1192874,618671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,11928 1,11928

COST DIRECTE 267,71085

0,00%DESPESES INDIRECTES

267,71085COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,95m Recol.locar gual corb per a vianants de 120 cm,
col.locat amb base de formigó 

F98RU120 Rend.: 0,900P- 30

Unitats Preu Parcial Import€



PAVIMENTACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC ( ÀREA DE VIANANTS)
ACTUACIÓ 2.: RAMBLA-MONTURIOL
Abril 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 76Data: 20/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:

12,03333/R 21,660000,500A0121000 =xOficial 1ah

20,77778/R 18,700001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 32,81111 32,81111
Materials:

11,0300055,150000,200B0641090 =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

1,6132580,662400,020D0701821 =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... 12,64325 12,64325
Altres:

% 0,4921732,811331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,49217 0,49217

COST DIRECTE 45,94653

0,00%DESPESES INDIRECTES

45,94653COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,35m2 Paviment de llambordins basàltics recupertas
col·locats amb morter i reblert de junts amb morter per
a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines
sintètiques i additius. Inclòs aixecament de tapes
existents

F9B11205 Rend.: 0,800P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,64313/R 21,660001,575A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

11,81250/R 18,000000,525A0140000 =xManobreh

Subtotal... 54,45563 54,45563
Maquinària:

0,85159/R 1,730000,3938C1704100 =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

h

Subtotal... 0,85159 0,85159
Materials:

12,650001,1000011,500B05AB200 =xMaterial per a rejuntat de paviments de pedra i
llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats,
resines sintètiques i additius, d'elevades resistències
mecàniques

kg

1,5765131,280000,0504B0710280 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

Subtotal... 14,22651 14,22651



PAVIMENTACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC ( ÀREA DE VIANANTS)
ACTUACIÓ 2.: RAMBLA-MONTURIOL
Abril 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 77Data: 20/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,816831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,35056

0,00%DESPESES INDIRECTES

70,35056COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €258,64m2 Col.locació de paviment de pedra calcàrea ,
abuixardada, de 60*40*8 cm, col·locada amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l. Inclòs aixecament de tapes existents

F9B4UA40 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,24500/R 21,660000,750A0121000 =xOficial 1ah

5,40000/R 18,000000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,64500 21,64500
Materials:

234,60000230,000001,020B0G1UF01 =xPaviment pedra de figueres de 60x40x8cm,
abuixardada peça a peça

m2

2,0700369,000900,030D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 236,67003 236,67003

0,324681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 258,63970

0,00%DESPESES INDIRECTES

258,63970COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €386,24m2 Col.locació de paviment de pedra calcàrea , estriada,
de 60*40*8 cm, col·locada amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclòs
aixecament de tapes existents

F9B4UE40 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,24500/R 21,660000,750A0121000 =xOficial 1ah

6,30000/R 18,000000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,54500 22,54500
Materials:

361,28400354,200001,020B0G1UE01 =xPaviment pedra de figueres estriada 60x40x8cm (
veure fitxa)

m2

2,0700369,000900,030D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 363,35403 363,35403



PAVIMENTACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC ( ÀREA DE VIANANTS)
ACTUACIÓ 2.: RAMBLA-MONTURIOL
Abril 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 78Data: 20/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,338181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 386,23720

0,00%DESPESES INDIRECTES

386,23720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €551,23u Parella de capçals granitics rectes 120x40x25cm per
gual de 120cm,amb les cares vistes flamejades,
col.locades sobre base de formigó (veure fitxa detall)

F9CCU120 Rend.: 0,850P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,48235/R 21,660001,000A0121000 =xOficial 1ah

33,00000/R 18,700001,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 58,48235 58,48235
Materials:

11,0300055,150000,200B0641090 =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

476,00000238,000002,000B981P6AF =xCapçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular, de 3 peces

u

4,8397480,662400,060D0701821 =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... 491,86974 491,86974
Altres:

% 0,8772458,482671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,87724 0,87724

COST DIRECTE 551,22933

0,00%DESPESES INDIRECTES

551,22933COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €269,16u Parella de capçals granitics 120x40x25cm per gual de
120cm,amb les cares vistes flamejades, col.locades
sobre base de formigó (veure fitxa detall)

F9CRU060 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,83000/R 21,660000,500A0121000 =xOficial 1ah

14,02500/R 18,700000,750A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 24,85500 24,85500
Materials:



PAVIMENTACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC ( ÀREA DE VIANANTS)
ACTUACIÓ 2.: RAMBLA-MONTURIOL
Abril 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 79Data: 20/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

5,5150055,150000,100B0641090 =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

236,00000118,000002,000B981P6AG =xCapçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 60 x 40x 25 cm, amb la
cantonada en forma rectangular, 1 peça

ut

2,4198780,662400,030D0701821 =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... 243,93487 243,93487
Altres:

% 0,3728324,855331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,37283 0,37283

COST DIRECTE 269,16270

0,00%DESPESES INDIRECTES

269,16270COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,05m2 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- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,99600/R 21,660000,600A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,46000/R 18,000000,470A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,45600 21,45600
Materials:

0,001401,400000,001B0111000 =xAiguam3

0,6802415,150000,0449B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

0,2918794,150000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

6,772806,640001,020B9E13200 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2

4,52742143,727750,0315D070A4D1 =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... 12,27373 12,27373

0,321841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,05157

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,05157COST EXECUCIÓ MATERIAL



PAVIMENTACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC ( ÀREA DE VIANANTS)
ACTUACIÓ 2.: RAMBLA-MONTURIOL
Abril 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 80Data: 20/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €94,52m3 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,
Inclou armat amb fibra

F9G14645 Rend.: 0,800P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,16778/R 21,660000,117A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,50000/R 18,000000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,66778 7,66778
Maquinària:

2,19986/R 53,330000,033C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh

0,22625/R 3,620000,050C2003000 =xRemolinador mecànich

Subtotal... 2,42611 2,42611
Materials:

84,3150080,300001,050B065C36C =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... 84,31500 84,31500

0,115021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 94,52391

0,00%DESPESES INDIRECTES

94,52391COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,78t Reposició de rasa amb aglomerat asfàltic en fred,
incloent capes d'adherencia.

F9H11731 Rend.: 0,093P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,42516/R 21,660000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

16,64516/R 18,000000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,07032 21,07032
Maquinària:

7,32387/R 56,760000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

4,95269/R 46,060000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

6,81548/R 52,820000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 19,09204 19,09204
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

0,316051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,77841

0,00%DESPESES INDIRECTES



PAVIMENTACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC ( ÀREA DE VIANANTS)
ACTUACIÓ 2.: RAMBLA-MONTURIOL
Abril 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 81Data: 20/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

92,77841COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,66m Tall paviment qualsevol tipus amb màquina tallajuntsF9Z1U010 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,87000/R 18,700000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,87000 1,87000
Maquinària:

0,74500/R 7,450000,100C170H000 =xMàquina tallajuntsh

Subtotal... 0,74500 0,74500

0,046752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,66175

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,66175COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,29u 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- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,68560/R 22,380000,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,30400/R 19,200000,120A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,98960 4,98960
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

0,074841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,28764

0,00%DESPESES INDIRECTES

62,28764COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,88m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
80x40x3 mm, col·locat a terra formigonat

FBBZ1120 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,08300/R 21,660000,050A0122000 =xOficial 1a paletah

1,80000/R 18,000000,100A0140000 =xManobreh



PAVIMENTACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC ( ÀREA DE VIANANTS)
ACTUACIÓ 2.: RAMBLA-MONTURIOL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 82Data: 20/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2,88300 2,88300
Materials:

8,070008,070001,000BBMZ1B20 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical

m

1,8836864,070800,0294D060M022 =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... 9,95368 9,95368

0,043251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,87993

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,87993COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,23u 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- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,56250/R 21,660001,100A0122000 =xOficial 1a paletah

17,70833/R 18,700001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 40,27083 40,27083
Materials:

26,0369057,350000,454B064300C =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... 28,35867 28,35867

0,604061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,23356

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,23356COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,48u Col.locació amb morter de reixa de fosa amb
bastiment o sense, de recuperació, per a embornal.

FD5RXJC4 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,83000/R 21,660000,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

9,00000/R 18,000000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,83000 19,83000
Materials:



PAVIMENTACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC ( ÀREA DE VIANANTS)
ACTUACIÓ 2.: RAMBLA-MONTURIOL
Abril 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 83Data: 20/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

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

0,297451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,47545

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,47545COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,80u 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- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,83000/R 21,660000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

9,35000/R 18,700000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,18000 20,18000
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

0,302701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,80070

0,00%DESPESES INDIRECTES

61,80070COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,18m 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- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,59196/R 22,380000,210A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,37112/R 19,200000,210A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,96308 15,96308
Materials:



PAVIMENTACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC ( ÀREA DE VIANANTS)
ACTUACIÓ 2.: RAMBLA-MONTURIOL
Abril 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 84Data: 20/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

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

0,239451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,17893

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,17893COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,27m 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- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,92252/R 22,380000,354A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,76000/R 19,200000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,68252 13,68252
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

0,205241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,27176

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,27176COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,17u Recol.locació de tapa per a pou de registre,aixecant el
coll si cal, per deixar a nova cota de paviment acabat.
Inclosa formació de corona de formigó negre de 8 cm
de gruix, quan calgui.

FDDRX001 Rend.: 0,500P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,66000/R 21,660000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

18,70000/R 18,700000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 40,36000 40,36000
Materials:



PAVIMENTACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC ( ÀREA DE VIANANTS)
ACTUACIÓ 2.: RAMBLA-MONTURIOL
Abril 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 85Data: 20/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

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

Subtotal... 1,20309 1,20309

0,605401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,16849

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,16849COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €127,19u Conversió d´embornal existent, amb connexió a
col.lector, en arqueta registrable amb tapa i bastiment
de fosa de 40x40cm

FDK282G9 Rend.: 1,198P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,16027/R 21,660002,000A0122000 =xOficial 1a paletah

23,41402/R 18,700001,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 59,57429 59,57429
Materials:

0,002801,400000,002B0111000 =xAiguam3

0,3954394,150000,0042B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

10,86582143,727750,0756D070A4D1 =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... 11,26405 11,26405
Partides d'obra:

55,4553155,455311,000FDKZA450 =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, col·locat
amb morter.

u

Subtotal... 55,45531 55,45531

0,893611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 127,18726

0,00%DESPESES INDIRECTES

127,18726COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,96u aparcament de bicicletes i format per tub acer
galvanitzat  ancorat al paviment amb dau de formigo

FQZAU050 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,33200/R 21,660000,200A0121000 =xOficial 1ah

3,60000/R 18,000000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,93200 7,93200
Materials:



PAVIMENTACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC ( ÀREA DE VIANANTS)
ACTUACIÓ 2.: RAMBLA-MONTURIOL
Abril 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 86Data: 20/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,4290057,150000,060B0641080 =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

41,4000041,400001,000BQZAU050 =xaparcament de bicicletes format per sis moduls de
mides 100*75 cada model amb pletina ancorat al
paviment

u

Subtotal... 44,82900 44,82900
Altres:

% 0,198307,932002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19830 0,19830

COST DIRECTE 52,95930

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,95930COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,99m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

K2192311 Rend.: 1,200P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,50000/R 18,000000,100A0140000 =xManobreh

3,89583/R 18,700000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,39583 5,39583
Maquinària:

2,36833/R 14,210000,200C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

6,14960/R 43,640000,1691C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 8,51793 8,51793

0,080941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,99470

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,99470COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,14m2 Arrencada de paviment de pedra natural, llamborda,
etc, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor i transport a magatzem
municipal

K2194621 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,00000/R 18,000000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,00000 9,00000

0,135001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,13500

0,00%DESPESES INDIRECTES



PAVIMENTACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC ( ÀREA DE VIANANTS)
ACTUACIÓ 2.: RAMBLA-MONTURIOL
Abril 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 87Data: 20/04/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

9,13500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,15m2 Arrencada de paviment de pedra natural, llambordes,
amb mitjans manuals, aplec per a posterior
aprofitament, treball de recuperació i càrrega manual
de runa sobre contenidor

K219462A Rend.: 0,900P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,00000/R 18,000000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,00000 10,00000

0,150001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,15000

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €700,00pa Partida alçada Seguretat i SalutPA000003 Rend.: 1,000P- 53



PAVIMENTACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC ( ÀREA DE VIANANTS)
ACTUACIÓ 2.: RAMBLA-MONTURIOL
Abril 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 88Data: 20/04/22

ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €51,57u Tapa i marc tipus M telefonicaA012NB03

 €455,00u Mòdul de barana metal.lica segons detall projecteFQ441551



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5. PRESSUPOST 



PAVIMENTACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC ( ÀREA DE VIANANTS)
ACTUACIÓ 2.: RAMBLA-MONTURIOL

Abril 2022

PRESSUPOST Data: 21/04/22 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Projecte Executiu 22EP005OT

Capítol 01 DESMUNTATGES I ENDERROCS

Subcapítulo (1) 01 DESMUNTATGES

1 F210U103 ut Desmuntatge i transport d'elements de mobiliari urbà, tapes, reixes i
senyalització a magatzem municipal i/o abocador (P - 1)

7,05 2,000 14,10

2 F21HX641 u Desmuntatge, aplec en obra i posterior recol.locació de mobiliari urbà,
tapes, reixes i senyalització  (P - 9)

18,50 13,000 240,50

3 K2194621 m2 Arrencada de paviment de pedra natural, llamborda, etc, amb mitjans
manuals, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport
a magatzem municipal (P - 51)

9,14 63,680 582,04

4 K219462A m2 Arrencada de paviment de pedra natural, llambordes, amb mitjans
manuals, aplec per a posterior aprofitament, treball de recuperació i
càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 52)

10,15 27,420 278,31

TOTAL Subcapítulo (1) 01.01.01 1.114,95

Obra 01 Pressupost Projecte Executiu 22EP005OT

Capítol 01 DESMUNTATGES I ENDERROCS

Subcapítulo (1) 02 ENDERROCS

1 F9Z1U010 m Tall paviment qualsevol tipus amb màquina tallajunts (P - 39) 2,66 15,000 39,90

2 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 - 2)

4,27 10,700 45,69

3 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 8)

3,11 1,000 3,11

4 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 50)

13,99 78,525 1.098,56

5 F2194JK1 m2 Demolició de paviment de panots/vibrazo col·locats sobre formigó, de
fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió  (P - 5)

13,34 12,700 169,42

6 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 - 4)

5,83 0,000 0,00

7 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 - 3)

4,32 0,000 0,00

8 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 - 6)

1,56 0,000 0,00

TOTAL Subcapítulo (1) 01.01.02 1.356,68

Obra 01 Pressupost Projecte Executiu 22EP005OT

Capítol 01 DESMUNTATGES I ENDERROCS

Subcapítulo (1) 03 CÀRREGA, TRANSPORT I GESTIÓ DE RUNES

1 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 - 18)

6,72 0,000 0,00

EUR



PAVIMENTACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC ( ÀREA DE VIANANTS)

ACTUACIÓ 2.: RAMBLA-MONTURIOL
Abril 2022

PRESSUPOST Data: 21/04/22 Pàg.: 2

2 F2RM50E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i runa a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclòs canon abocador
(P - 19)

24,72 33,123 818,80

TOTAL Subcapítulo (1) 01.01.03 818,80

Obra 01 Pressupost Projecte Executiu 22EP005OT

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió (P - 10)

6,07 19,850 120,49

2 F227R00C m2 Repàs i piconatge caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
(P - 12)

1,34 99,250 133,00

3 F226XC0A m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM (P - 11)

5,11 0,000 0,00

4 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 - 17)

7,38 0,000 0,00

5 F219U201 u Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de
serveis. (P - 7)

58,77 2,000 117,54

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 - 16)

2,41 0,000 0,00

7 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 - 18)

6,72 25,128 168,86

TOTAL Capítol 01.02 539,89

Obra 01 Pressupost Projecte Executiu 22EP005OT

Capítol 03 PAVIMENTS

1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM (P - 21)

22,66 19,850 449,80

2 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 - 22)

73,46 37,605 2.762,46

3 F973412AFA36 m Rigola de36 cm. d'amplària amb llambordes recuperades col·locades
amb morter. sobre base de formigó (P - 26)

27,89 48,900 1.363,82

4 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter, sobre base de formigó
i rejuntades amb beurada de ciment blanc (P - 27)

21,06 0,600 12,64

5 F961A8GD m 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 (P - 23)

43,17 2,300 99,29

6 F961A8GE m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de forma recta, de 30x25 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 (P - 24)

47,31 0,000 0,00

7 F96RA8GE m Vorada granítica recuperada, de 30x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a

19,86 35,800 710,99

EUR
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compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada (P - 25)

8 F98RU120 m Recol.locar gual corb per a vianants de 120 cm, col.locat amb base de
formigó  (P - 30)

45,95 5,300 243,54

9 F98CU120 m Lloses granitiques trapezoidals 120x40x8cm per gual de vianants de
120 cm corb, amb les cares vistes flamejades, col.locades sobre base
de formigó (veure radi i fitxa detall) (P - 29)

267,71 0,000 0,00

10 F9CCU120 u Parella de capçals granitics rectes 120x40x25cm per gual de
120cm,amb les cares vistes flamejades, col.locades sobre base de
formigó (veure fitxa detall)

(P - 34)

551,23 0,000 0,00

11 F98CU080 m Lloses granitiques 60x40x8cm per gual de vianants de 60 cm, amb les
cares vistes flamejades, col.locades sobre base de formigó (veure fitxa
detall)
(P - 28)

126,49 4,400 556,56

12 F9CRU060 u Parella de capçals granitics 120x40x25cm per gual de 120cm,amb les
cares vistes flamejades, col.locades sobre base de formigó (veure
fitxa detall)

(P - 35)

269,16 1,000 269,16

13 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 - 36)

34,05 8,500 289,43

14 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, Inclou armat amb fibra (P - 37)

94,52 2,150 203,22

15 F9B11205 m2 Paviment de llambordins basàltics recupertas col·locats amb morter i
reblert de junts amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats
seleccionats, resines sintètiques i additius. Inclòs aixecament de tapes
existents (P - 31)

70,35 5,900 415,07

16 F9B4UA40 m2 Col.locació de paviment de pedra calcàrea , abuixardada, de 60*40*8
cm, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. Inclòs aixecament de tapes existents (P - 32)

258,64 67,580 17.478,89

17 F9B4UE40 m2 Col.locació de paviment de pedra calcàrea , estriada, de 60*40*8 cm,
col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. Inclòs aixecament de tapes existents (P - 33)

386,24 7,200 2.780,93

18 F9H11731 t Reposició de rasa amb aglomerat asfàltic en fred, incloent capes
d'adherencia. (P - 38)

92,78 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.03 27.635,80

Obra 01 Pressupost Projecte Executiu 22EP005OT

Capítol 04 XARXA SANEJAMENT

1 F22MX001 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora petita i càrrega mecànica
del material excavat (P - 14)

7,06 4,200 29,65

2 F22MF006 m2 Repàs i piconatge sòl de rasa de fins a 0,60 m d'amplada amb
compactació del 95% PM amb corró petit (P - 13)

2,05 4,200 8,61

3 F22MXSR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de 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 - 15)

17,13 1,944 33,30

4 F2RM50E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i runa a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclòs canon abocador
(P - 19)

24,72 4,830 119,40

EUR
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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 - 20)

65,30 3,300 215,49

6 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 - 45)

24,18 3,300 79,79

7 FD7JX200 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. (P - 46)

23,27 4,000 93,08

8 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 - 42)

69,23 3,000 207,69

9 FDK282G9 u Conversió d´embornal existent, amb connexió a col.lector, en arqueta
registrable amb tapa i bastiment de fosa de 40x40cm (P - 48)

127,19 2,000 254,38

10 FDDRX001 u Recol.locació de tapa per a pou de registre,aixecant el coll si cal, per
deixar a nova cota de paviment acabat. Inclosa formació de corona de
formigó negre de 8 cm de gruix, quan calgui.
(P - 47)

42,17 1,000 42,17

11 FD5RXJC4 u Col.locació amb morter de reixa de fosa amb bastiment o sense, de
recuperació, per a embornal. (P - 43)

21,48 3,000 64,44

12 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 - 44)

61,80 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.04 1.148,00

Obra 01 Pressupost Projecte Executiu 22EP005OT

Capítol 05 MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ

1 FQZAU050 u aparcament de bicicletes i format per tub acer galvanitzat ancorat al
paviment amb dau de formigo
(P - 49)

52,96 3,000 158,88

2 FBB2B201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 40)

62,29 1,000 62,29

3 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x3 mm, col·locat
a terra formigonat (P - 41)

12,88 3,800 48,94

TOTAL Capítol 01.05 270,11

Obra 01 Pressupost Projecte Executiu 22EP005OT

Capítol 06 VARIS

1 PA000003 pa Partida alçada Seguretat i Salut (P - 53) 700,00 1,000 700,00

TOTAL Capítol 01.06 700,00

EUR
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5.6. PRESSUPOST PER CAPÍTOLS 
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 20/04/22 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  DESMUNTATGES I ENDERROCS 3.290,43

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 539,89

Capítol 01.03  PAVIMENTS 27.635,80

Capítol 01.04  XARXA SANEJAMENT 1.148,00

Capítol 01.05  MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ 270,11

Capítol 01.06  VARIS 700,00

Obra 01 Pressupost Projecte Executiu 22EP005OT 33.584,23

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
33.584,23

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Projecte Executiu 22EP005OT 33.584,23

33.584,23

euros



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7. PRESSUPOST GENERAL 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 33.584,23

13 % Despeses Generals SOBRE 33.584,23..................................................................... 4.365,95

6 % Benefici Industrial SOBRE 33.584,23.......................................................................... 2.015,05

Subtotal 39.965,23

21 % IVA SOBRE 39.965,23............................................................................................... 8.392,70

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 48.357,93

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS )

Itziar Carrera Garcia de Cortazar, arquitecta municipal
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DILIGÈNCIA: Per fer constar que el projecte denominat <Projecte de 
pavimentació del Centre Històric (àrea de vianants). Actuació 2: Rambla-
Monturiol” va ésser aprovat definitivament per a Junta de Govern Local, el dia 8 
de setembre de 2022. En dono fe. 
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