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MG. DADES GENERALS. 

 
MG1. IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE. 
 
Denominació. 
PROJECTE URBANITZACIÓ PAU 18. 

 
Tipus d’intervenció. 
Missió completa per a obres d'urbanització. 

 
Objecte de l’encàrrec. 
El present projecte té com a objectiu definir les condicions i paràmetres necessaris per a la 
urbanització  de l’illa delimitada pels carrers Progrés, Ferran i Pontons de Vilafranca del 
Penedès. En aquests àmbit d'actuació s'implantaran tots els serveis urbanístics previstos pel 
planejament, per tal que els terrenys assoleixin la condició de solar. 
La informació necessària per a la redacció del projecte (geometria, superfície i topografia dels 
terrenys, dimensions i informació urbanística), ha estat aportada pel promotor per a ésser 
incorporada a la present memòria. 

 
Emplaçament. 
Adreça: Carrer La Plaça. Carrers Ferran, Progrés i Pontons. 
Municipi: 08720 Vilafranca del Penedès. Comarca: Alt Penedès. 

 
MG2. AGENTS DEL PROJECTE. 
 
Promotor. 
Nom. Junta Compensació PAU 18. NIF. G65594277. 
Adreça. Avinguda de Tarragona. Núm. 16 (2on-3a). 
Municipi 08720 Vilafranca del Penedès. Província. Barcelona. 

 
Redactors del projecte. 

Arquitectes 
ÀMBITARQ, SLP, representada per: 

NIF. 
B59946202. 

Ramon Gumà Esteve (Col·legiat 14.521-1). 35000123B. 
Adreça. Carrer Baltà de Cela. Núm. 19-baixos. 
Població. Vilafranca del Penedès. Codi Postal. 08720. 
Província. Barcelona. Telèfon. 938180602. 

 
MG3. RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS. 
 
Estudi bàsic de seguretat i salut: 
Tècnic autor. Redactat per tècnic autor d'aquest projecte. 

 
Vilafranca del Penedès, gener de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

 
El promotor. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L'arquitecte. 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA. 

 
MD1. ANTECEDENTS. 
 
MD1.01.  Estructura de la propietat.  
 
La superfície total de l’àmbit del Programa d'Actuació Urbanística PAU 18, és de 2.702,00 m2, si 
bé, segons recent medició topogràfica, la superfície total és de 2.700,25 m2 i comprèn els terrenys 
de sòl urbà no consolidat entre els carrers Progrés, Ferran i  Pontons. Dintre d’aquesta àrea 
s’inclou un vial de nova execució amb una superfície total de 454,50 m2, la resta de superfície, 
2.245,75 m2,  correspon a sòl privat constituint la unitat reparcel·lable i està integrat per 8 finques 
independents que corresponen a cinc grups de propietaris, amb la següent distribució de 
superfícies i percentatges de participació. 
 

Propietari Superfície Participació 
Edificacions i Treballs de Paleta Cano, SL 444,8925 m² 0,1648 % 
Aritjols 80, SL 292,1700 m² 0,1082 % 
Maria Immaculada Gili Cervera (Maria Cervera Saperas) 162,2381 m² 0,0623 % 
Penedès 4, SL 703,4875 m² 0,2605 % 
Rapejun, SL 1.091,4619 m² 0,4042 % 
Total 2.700,25 m² 100% 
 
MD1.02.  Descripció de l'àmbit d'actuació. 
 
L’àmbit del pla de millora urbana del Polígon d’Actuació número 18 ve definit pel POUM de 
Vilafranca del Penedès i compren uns terrenys de sòl urbà no consolidat que es situen entre els 
carrers Progrés i Ferran. Així l’àmbit de la proposta, representat gràficament al plànol núm. 01 
d’aquest projecte, és doncs l’illa delimitada pels carrers Progrés, Ferran i Pontons, essent aquest 
últim de nova creació (vial a urbanitzar i cedir). Llinda a nord-est amb el carrer Ferran, a sud amb 
el carrer Progrés i altres propietats privades fora de l'àmbit, a est amb el límit extrem de la vorera 
del carrer Pontons, en la unió d'aquest amb propietats privades fora de l'àmbit i a oest amb altres 
propietats privades fora de l'àmbit. L’illa té una certa pendent entre el seu punt més alt situat a la 
cantonada de la finca núm. 73 del carrer Ferran (cota 203,50) i el seu punt més baix situat a la 
cantonada entre els carrers Pontons i Progrés (cota 199,58). Veure plànol núm. 02 d’aquest 
document. 
Aquest projecte contempla les obres d’urbanització de tot l’àmbit. Tant mateix, per tal d’avaluar els 
costos de les obres que corresponent als terrenys situats fora de la unitat reparcel·lable, aquestes 
es detallen de forma separada en les partides de l’amidament i pressupost. 

 
MD2. DADES BÀSIQUES DEL PROJECTE. 
 
MD2.01.  Dades urbanístiques. 
 
En compliment de les determinacions del POUM de Vilafranca del Penedès es va tramitar el Pla 
de Millora Urbana del PAU-18, que fou aprovat definitivament pel Ple de la Corporació el dia 20 de 
juliol de 2010. L’esmentat acord fou publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
5727, de 4 d’octubre de 2010, i el text íntegre de la normativa fou publicat en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona de 16 de juliol de 2010. El projecte de reparcel·lació es troba en fase de 
tramitació. L’article 16 del Pla de Millora Urbana defineix 2 subzones derivades de les establertes 
en el POUM que són: 
 

1. Subzona Clau 11.1. Subzona d’intervenció difusa: 
 

Condicions d’ordenació: 
a. El sostre edificable màxim és de 5.169 m2. Les plantes baixes dels edificis situats en el front de 
façana dels carrers Ferran i Pontons no admetran l’ús residencial. 



 

 
Projecte Urbanització PAU 18. Memòria. 3

 

El sostre edificable màxim destinat a usos no residencials serà de 936,75 m2. El sostre residencial 
de nova implantació serà de 4.232,25 m2. 
b. Els usos comercial, educatiu i similars han d’estar localitzats a la planta baixa dels edificis. 
c. El nombre màxim d’habitatges és de 52. No obstant, atenent a l’article 154.5 del POUM la 
densitat d’habitatges del sostre destinat a l’habitatge en règim de protecció previstos en la 
legislació es podrà incrementar fins a un màxim del 20%, sempre que no comporti increment de 
sostre o edificabilitat assignada. 
d. La densitat d’habitatges establerta per a cadascuna de les modalitats dels règims de sòl 
residencial, d’acord amb els subíndex específics de la clau 11.1 són: 
- Subíndex 11.1.1: 1 habitatge / 75,00 m2 de sostre de règim de renda lliure. 
- Subíndex 11.1.2: 1 habitatge / 70,00 m2 de sostre de règim amb protecció oficial. 
- Subíndex 11.1.3: 1 habitatge / 80,00 m2 de sostre de règim de renda lliure i 1 habitatge / 70,00 
m2 de sostre de règim amb protecció oficial. 
e. Es reserva per a habitatge de protecció pública amb caràcter general un 20% del sostre total 
que sigui destinat a habitatge (4.232,25 m2), aquest es situarà en el sòl amb aprofitament 
urbanístic amb front al carrer Ferran i serà com a mínim de 846,45 m2. Tanmateix es reserva per a 
la construcció d’habitatges objecte d’altres mesures d’estímul de l’habitatge assequible un 10% del 
sostre total que sigui destinat a habitatge (4.232,25 m2), aquest es situarà en el sòl amb 
aprofitament urbanístic amb front al carrer Progrés i serà com a mínim de (423,225 m2). 
 

Condicions d’edificació: 
a. S’aplica el sistema d’ordenació de l’edificació segons alineació de vial. 
b. L’alçada màxima de l’edificació és de 13,50 m, equivalent a la planta baixa i tres plantes pis, i 
de 5,50 m, equivalent a planta baixa, per a l’edifici confrontat al carrer Pontons. 
c. S’admet una planta soterrani, adscrita a l’ús d’aparcament. 
d. La profunditat edificable màxima de l’edificació és de 20 m al front del carrer Progrés, de 16 m 
al front del carrer Ferran i de 9 m al front del carrer Pontons. 
e. L’amplada mínima de façana és de 7,00 m i la superfície mínima de parcel·la és de 150,00 m2. 
f. La previsió d’aparcament en els edificis d’habitatges sense cap tipus de protecció pública serà 
d’1,20 places per cada 100,00 m2 d’edificació i en els d’habitatges de promoció pública i règim 
protegit d’1 plaça per cada 100,00 m2 construïts. 
g. Són d’aplicació, en tot el que no està especificat en aquestes normes, el capítol II (Disposicions 
comunes als sistemes d’ordenació de l’edificació) i el capítol III (Sistema d’ordenació d’edificació 
segons alineació a vial) del POUM. 
 

Condicions d’ús: 
a. L’ús dominant és el d’habitatge, tant unifamiliar com plurifamiliar, excepte en la planta baixa de 
tota l’edificació que es situï al front de façana dels carrers Ferran i Pontons en que aquest ús 
restarà exclòs. 
b. També són usos compatibles els definits amb la numeració 2, (segons els criteris establerts a 
l’art. 117 del Pla d’Ordenació Urbanística): 2. Hoteler, 3. Bar o restaurant, 4. Comercial, 5. Oficina, 
6. Magatzems, 7.1. Magatzems estocatge, 7.2. Materials per la construcció, 7.4. Tallers de 
reparació i estacions de servei, 7.6. Obtenció o transformació de béns tots en la 1ª categoria, 7.3. 
Garatges en la 2a categoria, 9. Sanitari assistencial, 10. Educatiu, 11. Sociocultural, 12. Religiós, 
13.1. Recreatiu (excepte discoteques), 14. Esportiu, 15. Administratiu i 16. Abastiment. 
 

2. Subzona clau 11.P.1. Verd privat en patis d’illa: 
 

Condicions d’edificació: 
Es permet l’edificació en el subsòl d’una planta soterrani, adscrita a l’ús d’aparcament, sempre que 
es vinculi a la planta soterrani de l’edifici al qual està adscrit el verd privat i es justifiqui la 
insuficiència de places d’aparcament. S’haurà d’assegurar el tractament del sostre del soterrani 
corresponent al pati de illa com a espai lliure amb possibilitat de ser enjardinat. 
 

Finalment i com a particularitat de l’àmbit, i atenent que la poca entitat del PAU impossibilita la 
qualificació de zones verdes dins el propi àmbit, l’article 14 del Pla de Millora Urbana obliga a 
efectuar una aportació econòmica a favor de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès destinada a 
l’adquisició de sòl per zona verda o espai lliure fora de l’àmbit del polígon.  
 

El POUM quantifica l’esmentada aportació econòmica, a data 1 de gener del 2003, en trenta mil 
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euros (30.000,00 €), quantitat que s’ha d’actualitzar d’acord amb l’IPC. La data en la que caldrà 
actualitzar aquesta aportació econòmica serà en la redacció del Projecte de Reparcel·lació, 
moment en el que es quantificaran les despeses d’urbanització atribuïbles als propietaris del 
polígon. 
 
MD2.02.  Quadre de superfícies. 
 
Els següents quadres detallen les superfícies resultants de l’ordenació prevista al Pla de Millora 
Urbana del PAU 18. 
 

Sòl privat: 
Residencial / No residencial. 1.389,75 m2. 51,80 %. 
Verd privat. 847,00 m2. 31,37 %. 
   

Total. 2.245,75 m2. 83,17 %. 
 

Sòl públic: 
Sistema viari 454,50 m2. 16,83 %. 

 
Total àmbit. 2.700,25 m2. 100 %. 

 
L’aprofitament residencial i no residencial del sector és: 
 

Tipologia. Sostre. Habitatges. 
Habitatge Protegit de règim general 846,45 m2. 12 
Habitatge Protegit de preu concertat 423,25 m2. 6 
Habitatge Lliure 2.962,55 m2. 35 
Comercial i altres 936,75 m2. - 
Total 5.169,00 m2. 53 

 
MD3. ACTUACIONS PRELIMINARS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE. 
 
MD3.01.  Aixecament topogràfic. 
 
S’ha efectuat un aixecament topogràfic realitzat pel Gabinet Tècnic Caldes, SLP, amb NIF 
B61646659, representada per Jordi López Fernández, núm. col·legiat 6771, Tfs. 938650635 i 
607927780. 
Aquest aixecament topogràfic, realitzat a partir de les coordenades UTM, utilitzant també 
l’altimetria de la topografia continguda al planejament general de la ciutat. A tal efecte s’han 
localitzat punts fixes de la pavimentació de carrers existents al perímetre de la zona, del carrer 
Ferran i Progrés. 
Tanmateix, s’ha efectuat un estudi de les construccions i instal·lacions existents. Aquest estudi ha 
servit de base per efectuar la valoració de les obres i les instal·lacions. 
 
MD3.02.  Localització de serveis i xarxes existents. 
 
S’ha sol·licitat de les companyies corresponents, informació sobre la localització dels serveis de la 
seva competència existents al perímetre i a l’interior de l’àmbit d'actuació. 
En aquest sentit s’han documentat els serveis següents: 
- L’empresa Municipal Aigües de Vilafranca ha informat de l’estat actual de la xarxa d’aigua 
potable i de clavegueram, informant que els col·lectors de la  xarxa de clavegueram existents 
discorren pel carrer Ferran, amb una canonada de FOC Ø100, i pel carrer Progrés, amb una 
canonada de FO Ø60.  
- L’empresa Gas natural SDG, SA, ha informat sobre la localització de la xarxa més propera i dels 
punts de connexió de la nova xarxa. Els seus serveis tècnics han realitzat un estudi inicial de la 
xarxa de gas natural a implantar, detallant el seu traçat, les característiques de la xarxa i els 
detalls constructius a emprar. 
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- Et traçat de la xarxa existent d’infraestructures de telecomunicacions de la zona s’ha obtingut a 
partir de la informació facilitada pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.  
- L’empresa ENDESA distribución, ha facilitat la localització de la xarxa en baixa existent pròxima 
a l’àmbit d’actuació, així com un estudi de distribució en baixa tensió per a dotar de servei elèctric 
a les parcel·les, indicant el punt de connexió, el traçat i seccions dels conductors i la tipologia del 
transformador a instal·lar. 

 
MD4. ABAST I REQUERIMENTS DEL PROJECTE. 
 
D’acord amb les previsions establerts al POUM de Vilafranca del Penedès, pels propietaris de les 
finques i per la legislació vigent, aquest projecte determina les condicions i característiques que 
les obres d’urbanització hauran de complir, considerant els requeriments que es descriuen en els 
següents apartats. 
 
MD4.01.  Condicionament del terreny. 
 
Els treballs de condicionament del terreny compren la desconnexió de les xarxes existents dintre 
del perímetre del PAU i l’enderrocament dels paraments de tanca de la finca on s’ha d’obrir el nou 
carrer, així com els treballs de moviment de terres necessàries per a poder iniciar els treballs de 
construcció de la xarxa viària prevista. El tipus d’esplanada considerat, d’acord amb la taula 2 de 
la Instrucció 6.1.I.C “Seccions de ferm”, corresponent a un mòdul de compressibilitat EV2 entre 60 i 
120 MPa, és E1. 
El projecte d’obres d’urbanització avaluarà les terres endògenes procedents de l’excavació per a 
la formació de les caixes dels vials, procurant la màxima reutilització en l’anivellació dels espais 
previstos. 
Per tal de donar compliment allò que estableix l’Art. 4.1.a del RD 105/2008 de l’1 de febrer, pel 
que es regula la producció dels residus de construcció i demolició; així com l'Article 8.2 del Decret 
201/94 de 26 de Juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, i el Decret 
161/2001 de 12 de Juny que modifica l'anterior, el projecte avaluarà el volum i característiques 
dels residus que s'originaran durant l'execució d’aquest apartat no reutilitzats per a la realització 
de les obres d’urbanització, i avaluarà la fiança necessària per garantir el compliment d’aquest 
requeriment. 
 
MD4.02.  Xarxa viaria. 
 
La xarxa viària a construir ve definida geomètricament pel POUM de Vilafranca del Penedès i 
procurarà la correcta connexió amb la vialitat perimetral existent. 
Per tal d’avaluar les característiques i seccions estructurals dels ferms que configuraran la xarxa 
viària del sector, es considera la instrucció “Seccions estructurals de ferms a nous sectors urbans” 
del Institut Català del Sòl (Taula general adjunta a l’annex AN2 d’aquest projecte). Considerant 
una esplanada tipus E1, per a una vialitat secundària de tot tipus d’actuacions residencials amb un 
tràfic entre 5 i 15 vehicles pesats i per a un tipus de paviment asfàltic, correspon una secció 4AC1 
(20 cm de subbase granular, 16 cm de grava-ciment i 6 cm d’asfalt de rodadura). El projecte 
classifica el vial projectat, d’acord amb la seva funció urbana, com a vial mixt per a vianants i 
vehicles. 
Les solucions constructives i geomètriques emprades deuran donar compliment als requisits 
establerts al CTE DB SI Seguretat en cas d’incendi, secció 5, intervenció dels bombers. 
El projecte en aquest apartat, donarà compliment als requeriments establerts per la Llei de la 
Generalitat 20/1991 de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques urbanístiques. 
La construcció de les voreres es realitzarà amb els materials senyalats pels serveis tècnics 
municipals. Els passos per a vianants seran de prioritat invertida a favor dels vianants. 
 
MD4.03.  Xarxa d'abastament d'aigua potable. 
 
La xarxa d’abastament d’aigua potable projectada parteix dels punts de connexió a la xarxa 
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existent en dos punts, pertanyents a sectors diferents, els quals estaran situats als extrems de la 
nova xarxa, facilitant la seva interconnexió. 
D’acord amb les recomanacions de la companyia municipal de serveis es preveu la construcció 
d’una canonada de diàmetre 125 mm amb polietilè d’alta densitat, que connectarà la xarxa 
existent al carrer ferrant amb la del carrer Progrés. Les escomeses de cada parcel·la es 
connectaran a l’esmentada xarxa. 
La xarxa d’aigua potable s’ha dissenyat seguint les indicacions (memòria, plànols i detalls 
constructius) facilitades per l’Empresa Municipal Aigües de Vilafranca. Per tant, es considera que 
la conformitat de la companyia resta implícita en el document aportat, adjunt a l’annex AN2 
“Informe tècnic per a la xarxa d’abastament i sanejament d’Aigües de Vilafranca”.  
 
MD4.04.  Xarxa de sanejament. 
 
La xarxa de sanejament projectada serà del tipus no separatiu. Les aigües residuals de les 
parcel·les confrontades amb el carrer Pontons de nova execució es recolliran en un col·lector de 
polipropilè Ø400, situat sota el vial, que les conduirà fins la xarxa existents al carrer Progrés a 
través d’un pou de registre. Les de les parcel·les amb front al carrer Ferran evacuaran 
individualment, directament al col·lector existent en aquest carrer. 
La recollida d’aigües pluvials del carrer Ferran està resolta amb la instal·lació existent, per tant, no 
s’hi actuarà. La del carrer Pontons es resolt mitjançant quatre embornals situats dos a dos a cada 
costat de la calçada, els quals aniran connectats a la xarxa general de sanejament mitjançant un 
tub de polietilè d’alta densitat (PEAD) Ø300 mm.  
La xarxa de sanejament s’ha dissenyat seguint les indicacions (memòria, plànols i detalls 
constructius) facilitades per l’Empresa Municipal Aigües de Vilafranca. Per tant, es considera que 
la conformitat de la companyia resta implícita en el document aportat, adjunt a l’annex AN3 
“Informe tècnic per a la xarxa d’abastament i sanejament d’Aigües de Vilafranca”.  
 
MD4.05.  Xarxa de subministrament elèctric: Baixa tensió. 
 
La connexió a la xarxa existent s’efectuarà en un punt del carrer Progrés, pròxim a la intersecció 
del carrer Pacs del Penedès. A partir d’aquests punts es crea una xarxa en mitja tensió (MT) fins 
arribar al centre de transformació, situar en una parcel·la específica qualificada com a serveis 
tècnics. A partir d’aquesta estació transformadora es distribuirà el subministrament elèctric en 
xarxa de baixa tensió (BT) fins a les caixes generals de protecció, derivació i seccionament 
situades al front de les diferents parcel·les. 
Totes les línies es projecten soterrades, es situaran sota les voreres a la fondària de 70 cm com a 
mínim amb llit de sorra de 10 cm de gruix i envoltades també de sorra fins a 10 cm per sobre del 
conductor. El traçat es protegirà amb plaques de material plàstic i es senyalitzarà amb cinta 
reglamentària. Els passos dels conductors travessant el carrer es protegiran amb tubs de polietilè 
de secció adequada. 
El càlcul de les línies l’ha realitzat l’empresa subministradora (Endesa) a partir de la previsió de 
càrregues pels subministrament elèctric en baixa tensió que es detalla a continuació. 
 

Parcel·la Habitatges Locals Aparcament SGE 
Nº Potència Nº Potència Potència Potència 

P1 1 6 5,75 kW 1 14,10 kW 3,80 kW 9,20 kW 
P2 2 6 5,75 kW 1 14,10 kW 3,80 kW 9,20 kW 
P3 3 8 9,20 kW 1 19,20 kW 6,08 kW 9,20 kW 
P4 4 6 9,20 kW 1 16,86 kW 5,30 kW 9,20 kW 
P5 5 2 9,20 kW 1 6,60 kW 3,45 kW 9,20 kW 
P6 6 3 9,20 kW 1 22,86 kW 4,57 kW 9,20 kW 
P7 - - - - - - - 

P8 8a 
8b 

6 
17

9,20 kW 
9,20 kW 

- 
- 

- 
- 

17,94 kW 
- 

13,80 kW 
- 
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El subministrament elèctric de les instal·lacions públiques a situar dintre de l’àmbit del PAU es 
realitzarà en Baixa tensió a partir de l’estació de transformació. 
La xarxa de subministrament elèctric s’ha dissenyat seguint les indicacions (memòria i plànols) 
aportades per l’Empresa ENDESA Distribució. Per tant, es considera que la conformitat de la 
companyia resta implícita en el document facilitat, adjunt a l’annex AN4 “Avantprojecte d’ENDESA 
distribució”.  
 
MD4.06.  Xarxa d'enllumenat públic. 
 
La xarxa d’enllumenat públic es connectarà directament a la xarxa en baixa tensió existent al 
carrer Ferran, a través d’un pericó normalitzat. 
El disseny de la instal·lació, la disposició dels punts de llum, el nivell lumínic i sistema 
d’il·luminació, es projecten en base a les característiques de la zona i a les demandes que exigeix 
la normativa vigent al respecte. 
 

Compliment Decret 190/2015. 
 

D’acord amb el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, la zona de 
protecció, en funció de la vulnerabilitat del medi nocturn de la contaminació lumínica, d’acord amb 
el que estableix l’article 5 de la Llei 6/2001, corresponent a una classificació urbanística de sòl 
urbà és E3, amb una protecció moderada de la contaminació lumínica. Es compliran les 
característiques especificades a continuació: 
1. Tipus de làmpades: Les làmpades a emprar, en funció de l’horari d’ús i de la zona de protecció 
envers la contaminació lumínica on estan ubicades, seran les següents: 

Zona de protecció Horari de vespre Horari de nit 
E3 Tipus III Tipus III 

Tipus III: Làmpades que tinguin menys del 15% de radiància per sota dels 440 nm, dins del rang 
de longituds d’ona comprès entre 280 i 780 nm. Es a dir, làmpades amb temperatura de color 
superior a 3.000 K i igual o inferior a 4.200 K. 
2. Percentatge màxim de flux lluminós d’hemisferi superior instal·lat d’un llum: Els percentatges 
màxims de flux lluminós d’hemisferi superior instal·lat (FHSinst) d’un llum, en funció de l’horari i de 
la zona de protecció envers la contaminació lumínica en què està ubicat, seran els següents: 

Zona de protecció Horari de vespre Horari de nit 
E3 10 % 5 % 

3. Intrusió lumínica: La intrusió lumínica es pot valorar com a il·luminació intrusa o com a intensitat 
lluminosa emesa per un llum. 
- Nivells màxims d’il·luminació intrusa: Els nivells màxims d’il·luminació intrusa sobre la façana 
d’un edifici, mesurada per sobre dels 4 m del terra, en funció de l’horari d’ús i de la zona de 
protecció envers la contaminació lumínica sobre la qual té incidència la instal·lació d’il·luminació, 
seran els següents: 

Zona de protecció Horari de vespre Horari de nit 
E3 10 lux 5 lux 

- Intensitat lluminosa màxima: Els nivells màxims d’intensitat lluminosa emesa per un llum en 
direccions a àrees protegides i cap a determinades àrees que pugui provocar pertorbació al medi, 
molèstia o enlluernament a persones, en funció de la zona de protecció envers la contaminació 
lumínica sobre la qual té incidència la instal·lació d’il·luminació, seran els següents: 

Zona de protecció Intensitat lluminosa 
E3 10.000 cd 

4. Nivells màxims de luminància d’enllumenat exterior comercial i publicitari: El control d’aquest 
apartat no correspon fer-lo a través d’aquest projecte d’urbanització. 
5. Nivells màxims de luminància per a l’enllumenat exterior ornamental: Al no existir instal·lacions 
d’il·luminació ornamental, el control d’aquest apartat no correspon fer-lo a través d’aquest projecte 
d’urbanització. 
 

Compliment Reial Decret 1890/2008. 
 

Pel que respecta al RD 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència 
energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves ITC-EA-01 a ITC-EA-07, la via objecte 
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d’estudi, tal com indica la taula 1 de la ITC-EA-02, es classifica com a via tipus D3-D4, de baixa 
velocitat de tràfic rodat (entre 5 i 30 km/h). Considerant que es tracta d’un carrer residencial amb 
voreres per a vianants al llarg de la calçada amb un flux de tràfic de vianants normal, d’acord amb 
la taula 4 de la  ITC-EA-02, la classe d’enllumenat serà S3-S4. El nivell d’il·luminació del carrer 
complirà les següents condicions: 
 

Classe enllumenat 
Il·luminància horitzontal a l’àrea de calçada  

Il·luminància mitjana 
Em (lux)  (1) 

Il·luminància mínima 
Emín (lux)  (1) 

S3 7,50 1,50 
S4 5,00 1,00 

(1) Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de la instal·lació d’enllumenat. Per tal de mantenir aquests 
nivells de servei, s'ha de considerar un factor de manteniment (fm) elevat que dependrà de la làmpada adoptada, del tipus de 
lluminària, del grau de contaminació de l'aire i de la modalitat de manteniment preventiu.

 
Atenent aquests requeriments, les lluminàries escollides són de tipus led de la casa Carandini, 
configuració VMX. L144, tipus V2, L3Q1 V-Max de 14.000 lúmens i 4000 K, amb un consum de 
115 W. Leds muntats en placa base d'alumini LM6, situada a la part superior d’una columna de 
planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 5 m d'alçada, amb portella reforçada, d’acord 
amb el RD 2642/1985, el RD 401/1989 i OM de 16/05/1989. 
Donat que la xarxa d’enllumenat públic es connecta directament a la xarxa del servei existent, 
únicament s’allarga, el sistema de funcionament i control de les lluminàries quedarà regulat per la 
mateixa, alimentant-se per l’actual quadre d’enllumenat. La prolongació de la línia s’efectuarà de 
manera soterrada sota tubs de protecció, tant en el creuament del carrer com sota la vorera on no 
existeix arbrat.  
A l’annex AN5 “Càlculs justificatius de l’enllumenat públic” es justifica tant el compliment normatiu 
dels aspectes lumínics a la calçada i a les voreres (Programa Dialux Evo, versió 6.2) com el càlcul 
específic de les línies, en el referent a seccions dels conductors i caigudes de tensió (Programa 
Electrificació de Cype Ingenieros, versió 2017.d).   
 
MD4.07.  Xarxa de telecomunicacions. 
 
Consisteix en dotar d’un servei de telefonia bàsica i de preveure un pas per possibilitar el servei de 
telecomunicacions per cable a totes les parcel·les previstes dintre de l’àmbit PAU. 
La solució adoptada consistirà bàsicament en la construcció d’una canalització principal distribuïda 
pel sector, des de la que partiran les canalitzacions secundàries per donar servei als habitatges i 
equipaments. 
La xarxa troncal està constituïda per 2 conductes de 63 mm i 4 conductes de 110 mm de diàmetre 
de polietilè en dau de formigó, dos per a la companya Telefònica, dos per un altre operador i dos 
per a ús de l’Ajuntament, en un tram d’una longitud total de 228,30 metres. En aquesta xarxa es 
disposaran pericons 30x30 per a les connexions de servei a les diferents parcel·les. 
 
MD4.08.  Xarxa de gas natural. 
 
La connexió a la xarxa existent es produirà a la canonada de PE Ø110 situada a la vorera del 
carrer Progrés, pròxima a la unió entre aquest i el carrer Pontons. 
El subministrament de gas natural al sector es garanteix mitjançant la construcció d’una xarxa 
lineal soterrada situada a la vorera que dona front a les parcel·les. 
La xarxa de subministrament de gas s’ha dissenyat seguint les indicacions aportades per 
l’Empresa GN DISTRIBUCION SDG SA. Per tant, es considera que la conformitat de la companyia 
resta implícita en el document facilitat, adjunt a l’annex AN6 “Previsió de serveis de Gas Natural 
Distribució”. De tota manera, adjuntant el present projecte, es procedirà a sol·licitar conformitat 
expressa de la companyia. 
 
MD4.09.  Sistema de recollida de deixalles urbanes. 
 
La recollida de les deixalles urbanes s’efectuarà amb la instal·lació de grups de contenidors situats 
en punts estratègics del carrer (existents). 
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Aquests contenidors es redimensionaran d’acord amb l’increment del nombre d’habitatges i 
superfície d’espais comercials al que hauran de donar servei, avaluant el nombre i cabuda per a 
cada tipus del segment de les deixalles generades. 
 
MD4.10.  Enjardinament. 
 
El carrer projectat contempla la incorporació d’una vorera a ambdós costats del vial, en un costat 
és de 2,20 m d’amplada i a l’altre de 3,35 m d’amplada promig. Aquesta diferencia d’amplada es 
produeix per a incorporar una banda arbrada al costat de major dimensió i així donar continuïtat a 
l’arbrat existent al carrer del Balcó de les Clotes.  
L’espècie vegetal escollida és el vern, denominat Alnus glutinosa “Piramidalis”. Arbre amb tronc 
generalment recte i esvelt i copa densament foliosa. Escorça llisa i grisenca, encara que en els 
exemplars més vells s'enfosqueix i s'esquerda. Les branquetes joves i les fulles quan estan 
brollant tenen un tacte enganxós, al que al·ludeix el nom de "glutinosa". Fulles, de 4 i 14 cm, 
alternes, simples, peciolades, de contorn arrodonit i amb la vora doblement serrada. Amb flors 
petites i poc vistoses. 
Per tal de garantir la seva verticalitat es col·locarà a cada arbre dos aspres de fusta tractada de 2 
m de llargada, col·locats verticals al costat de tronc, ajuntats entre si mitjançant llistons de fusta 
tractada. La subjecció del tronc de l’arbre es realitzarà amb material elàstic (goma o cautxú) de 
llarga durabilitat i resistent a la intempèrie. Es fixaran al terra ¼ de la seva llargària, per sota del 
forat de plantació. 
 

Xarxa de reg automatitzat: 
Per tal de garantir el regat del arbres s’instal·larà una xarxa de reg automatitzat pel sistema de 
degoteig soterrat, amb tub de polietilè de 32 mm de diàmetre connectat a la xarxa general d’aigua 
a través d’una electrovàlvula programadora del reg per a un únic circuït, amb bateria autònoma, 
que subministrarà aigua a l’anella de reg de polietilè de 17 mm de diàmetre, amb tres degoters 
integrats, situada al voltant de cada un dels arbres. Al final de la línea de distribució s’hi col·locarà 
una ventosa trifuncional, per a garantir l’evacuació d’aire del conducte i una vàlvula plàstica de 
bola per a possibilitar rentats puntuals. 
 
MD4.11.  Mobiliari urbà i senyalització. 
 
Es preveuran la instal·lació de dues papereres amb cubeta d'acer semicircular de 37 cm de 
diàmetre i 54 cm d'altura, amb acabat esmaltat i suport vertical d'acer de 80 cm d'alçada, fixada a 
la superfície de suport. 
La senyalització viaria vertical amb plaques d’alumini de 600 mm de diàmetre anirà fixada a 
suports existents (fanals). La senyalització viaria horitzontal s’executarà amb pintura blanca de 
doble component.   
 
MD4.12.  Accessibilitat. 
 
Segons la Llei 20/1991 de Presidència de la Generalitat de Catalunya i  el Decret 100/84 de 
promoció de l'Accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, les obres d’urbanització 
s’hauran de construir sense barreres arquitectòniques per a discapacitats físics. 
Les obres definides al present projecte respecten la llei de supressió de barreres arquitectòniques. 
Sempre existeix una vorera d'un metre d'amplada lliure com a mínim per a garantir un itinerari de 
circulació de vianants amb discapacitat. Tanmateix, no existeixen desnivells apreciables sense 
que s’hagin previst elements per a salvar-los aptes per a persones discapacitades. 
 
MD4.13.  Mesures relatives a l’execució de l’obra. 
 
Donat que la implantació de les infraestructures suposen una alteració temporal de les 
característiques del medi on es realitzen, caldrà prendre mesures de protecció de manera que 
l’afectació produïda per l’obra sobre el medi físic sigui la mínima possible. 

 



 

 
Projecte Urbanització PAU 18. Memòria. 10

 

MD5. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL. 
 
El pressupost d’execució material de la urbanització del PAU 18, calculat d’acord amb els 
amidaments i l’aplicació de preus descompostos de cadascuna de les unitats, especificats a 
l’apartat corresponent, resulta: 
 

Obres generals (Junta Compensació PAU 18): 
01. ENDERROCS.   …..………………...….……………………….…………………… 1.821,87 
02. MOVIMENT DE TERRES.   .…………...…………………….…………..………… 15.331,19 
03. PAVIMENTS.   ………………………………………………………………………. 31.597,84 
04. XARXA DE SANEJAMENT.   ………………………………………………………. 17.639,00 
05. XARXA D'AIGUA POTABLE.   …………………………...…………………..……. 7.492,36 
06. XARXA DE TELEFONIA.   …………………………………………………………. 17.589,17 
07. XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC.   ……………………………...………………. 6.004,50 
08. XARXA DE BAIXA I MITJA TENSIÓ.   …………………....………………………. 57.831,71 
09. XARXA DE GAS NATURAL.   …………………………..…………………………. 6.510,47 
10. JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ.  ................................................................... 1.481,03 
11. ALTRES.   ……………………………………………………………………………. 2.189,10 
12. SEGURETAT I SALUT.   ……………………...……………………………………. 1.971,31 

Total pressupost d’execució material obres generals.   ………………….………......…. 167.459,55 
 
Obres complementàries (Ajuntament de Vilafranca del Penedès): 

01. ENDERROCS.   ………………………….......................…………………………. 203,61 
02. PAVIMENTS.  .................................................................................................... 2.302,28 
03. ALTRES.   ……………………………………………………………………………. 219,96 
04. SEGURETAT I SALUT.   ……………………...……………………………………. 738,31 

Total pressupost d’execució material obres complementàries ………………….....…… 3.464,16 
 
Total pressupost d’execució material .......................................………………….....…… 170.923,71 

 
Puja el pressupost d’execució material de les obres generals més les obres complementàries a la 
expressada quantitat de CENT SETANTA MIL NOU-CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-
UN CÈNTIMS. 

 
MD6. TERMINI D’EXECUCIÓ. 
 
El termini d'execució de les obres estarà en funció dels treballs a realitzar per les diferents 
companyies subministradores. Es pot fer una estimació de 36 mesos. 
 
 

Vilafranca del Penedès, gener de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramon Gumà Esteve, arquitecte,  
en representació d'AMBITARQ, SLP. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. ANNEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AN01. SEPARACIONS REGLAMENTARIES ENTRE ELS DIFERENTS SERVEIS. 
 
Gas a BP (Baixa Pressió). 
 

- Fondària:  ≥ 60 cm. Pot ser entre 30 i 60 cm col·locant una protecció mecànica de cautxú NBR 
(Nitril de butadiè) de 3 mm de gruix com a mínim. 

- Separació: - A edificis: Mínim 30 cm. A la major distància possible (≥ 100 cm). 
 - A Serveis: ≥ 20 cm en paral·lel o encreuats. 
 Paral·lel: Entre 0 i 35 º. 
 Encreuament: Entre 35 i 90 º.  
- Banda senyalització: Advertència de l'existència de conduccions de gas. 
 
Aigua potable. 
 

- Fondària:  ∅125 → ≥ 60 cm. 
 ∅110 → ≥ 55 cm. 
- Separació: - A edificis: ∅ > 100 mm → ≥ 75 cm. 
                    ∅ < 100 mm → ≥ 50 cm. 
 - A Serveis:     

 Paral·lel Encreuament 
Baixa Tensió 20 cm. 20 cm. 
Telefonia 30 cm. -- 

 
Baixa Tensió. 
 

- Fondària:  ≥ 60 cm. Pot ser inferior col·locant una protecció mecànica plaques de polietilè. 
- Separació: - Entre cables: ≥ 10 cm (en paral·lel).   [3x240Al+80Cu] 
 - A Serveis:     

 Paral·lel Encreuament 
Aigua 20 cm. 20 cm. 
Altres de Baixa Tensió 10 cm. 10 cm. 
Telefonia 20 cm. 20 cm. 
Gas (BP) 20 cm. 20 cm. 

- Banda senyalització: Advertència de l'existència de conduccions elèctriques. 
 
Enllumenat públic. 
 

- Fondària:  ≥ 40 cm. ∅ protecció ≥ 60 mm. 
- Banda senyalització: Advertència de l'existència de conduccions elèctriques. A ≥ 10 cm de la 
superfície i a ≥ 25 cm de la part superior del tub de protecció. 
 
Telefonia. 
 

- Fondària:  ≥ 45 cm fins a cara superior dau formigó. 
- Separació: - A Serveis:     

 Paral·lel Encreuament 
Aigua 30 cm. 30 cm. 
Baixa Tensió 20 cm. 20 cm. 
Gas (BP) 30 cm. 30 cm. 

- Banda senyalització: Advertència de l'existència de conduccions telecomunicacions. 
 

Vilafranca del Penedès, gener de 2017. 
 
 
 
 
 
 

Ramon Gumà Esteve, arquitecte,  
en representació d'AMBITARQ, SLP. 



 
 

D
ef

in
ic

ió
 fu

nc
io

na
l 

de
 la

 v
ia

 u
rb

an
a 

Tipus esplanada 

 
 

Ve
hi

cl
es

 p
es

an
ts

 d
ia

ris
  V

 >
 2

70
 

Ve
hi

cl
es

 
pe

sa
nt

s 
di

ar
is

  2
70

 >
 V

 >
 5

0 
Ve

hi
cl

es
 

pe
sa

nt
s 

di
ar

is
  5

0 
> 

V 
> 

15
 

 
Ve

hi
cl

es
 

pe
sa

nt
s 

di
ar

is
 

15
 >

 V
 >

 5
 

V1
 

A
cc

és
 

a 
zo

ne
s 

in
du

st
ria

ls
 

es
pe

ci
al

s 
o 

te
rm

in
al

s 
de

 c
àr

re
ga

 
V2

 
Se

ct
or

s 
re

si
de

nc
ia

ls
 d

e 
m

és
 d

e 
60

0
ha

bi
ta

tg
es

 d
e 

m
és

 d
e 

60
0 

ha
bi

ta
tg

es
 

V
3 

A
cc

és
 i

 v
ia

lit
at

 p
rin

ci
pa

l 
a 

se
ct

or
s 

re
si

de
nc

ia
ls

 d
e 

20
0 

a 
60

0 
ha

bi
ta

tg
es

 
V4

 
Vi

al
ita

t 
se

cu
nd

àr
ia

 
de

 
to

t 
tip

us
 

 
d'

ac
tu

ac
io

ns
 

re
si

de
nc

ia
ls

 
V5

 
Vi

al
s 

m
ix

to
s 

de
 v

ia
na

nt
s

i t
rà

ns
it 

ro
da

t 

A
ut

ov
i e

s 
ur

ba
ne

s 
de

 
gr

an
 

ca
pa

ci
ta

t 
Se

ct
or

s 
in

du
st

ria
ls

 d
e 

m
és

 d
e 

15
 H

a 
Se

ct
or

s 
in

du
st

ria
ls

 d
e 

m
en

ys
 d

e 
15

 
H

a 
Ti

pu
s 

de
 p

av
im

en
t 

E1
  

1F
C

1 
 

1F
F1

 
 

2F
C

1 
 

2F
B

1 
 

2F
F1

 
 

3F
S1

 
 

4F
S1

 
 

5F
S1

 
F 

25
 

 
F 

20
 

 
F 

22
 

 
F 

23
 

 
F 

16
 

 
F 

20
 

 
F 

18
 

 
F 

16
 

C
 

15
 

 
F 

15
 

 
C

 
15

 
 

B
 

20
 

 
F 

15
 

 
S 

20
 

 
S 

20
 

 
S 

15
 

F 
S 

20
 

 
S 

20
 

 
S 

20
 

 
S 

25
 

 
S 

20
 

E2
 

Pa
vi

m
en

t d
e 

fo
rm

ig
ó 

1F
C

2 
 

1F
F2

 
 

2F
C

2 
 

2F
B

2 
 

2F
F2

 
 

3F
S2

 
 

4F
S2

 
 

5F
S2

 
S

'h
a 

co
ns

id
er

at
 H

P
-4

0 
E

n 
el

 c
as

 d
e 

co
ns

id
er

ar
 H

P
-3

5,
 

ca
l i

nc
re

m
en

ta
r e

n 
2 

cm
 e

l g
ru

ix
 

de
l p

av
im

en
t 

F 
25

 
 

F 
20

 
 

F 
22

 
 

F 
23

 
 

F 
16

 
 

F 
20

 
 

F 
18

 
F 

16
 

C
 

15
 

 
F 

15
 

 
C

 
15

 
 

B
 

20
 

 
F 

15
 

 
S 

15
 

 
S 

15
 

S 
10

 
S 

15
 

 
S 

15
 

 
S 

15
 

 
S 

20
 

 
S 

15
 

E3
  

1F
C

3 
 

1F
F3

 
 

2F
C

3 
 

2F
B

3 
 

2F
F3

 
 

3F
S3

 
 

4F
S3

 
 

5F
S3

 
F 

25
 

 
F 

20
 

 
F 

22
 

 
F 

23
 

 
F 

16
 

 
F 

20
 

 
F 

18
 

 
F 

16
 

C
 

15
 

 
F 

15
 

 
C

 
15

 
 

B
 

20
 

 
F 

15
 

E1
 

 
2A

C
1 

 
2A

B
1 

 
2A

F1
 

 
2A

A
1 

 
 

3A
C

1 
 

3A
B

1 
 

3A
F1

 
 

3A
A

1 
 

 
4A

C
1 

 
4A

B
1 

 
4A

A
1 

 
5A

B
1 

 
A

r 
6 

 
A

r 
6 

 
A

r 
6 

 
A

r 
6 

 
A

r 
6 

 
A

r 
6 

 
A

r 
6 

 
A

r 
6 

 
A

r 
6 

 
A

r 
6 

 
A

r 
6 

 
A

i 
6 

 
A

i 
6 

 
F 

20
 

 
A

i 
6 

 
A

i 
6 

 
A

i 
6 

 
F 

16
 

 
A

i 
10

 
 

B
 

20
 

 
A

i 
6 

 
B

 
20

 
 

C
 

18
 

 
B

 
20

 
 

S 
25

 
 

A
b

13
 

 
C

 
18

 
 

B
 

20
 

 
S 

20
 

 
S 

20
 

 
S 

20
 

 
S 

20
 

 
S 

20
 

 
S 

25
 

S 
25

 
 

S 
20

 
 

S 
20

 

E2
 

A
 

 
1A

C
2 

 
1A

F2
 

 
1A

A
2 

 
 

2A
C

2 
 

2A
B

2 
 

2A
F2

 
 

2A
A

2 
 

 
3A

C
2 

 
3A

B
2 

 
3A

F2
 

 
3A

A
2 

 
 

4A
C

2 
 

4A
B

2 
 

4A
A

2 
 

5A
B

2 
A

r 
6 

 
A

r 
6 

 
A

r 
6 

 
A

r 
6 

 
A

r 
6 

 
A

r 
6 

 
A

r 
6 

 
A

r 
6 

 
A

r 
6 

 
A

r 
6 

 
A

r 
6 

 
A

r 
6 

 
A

r 
6 

 
A

r 
6 

 
A

r 
6 

Pa
vi

m
en

t a
sf

àl
tic

 
A

i 
9 

 
A

i 
6 

 
A

i 
6 

 
A

i 
6 

 
A

i 
6 

 
F 

20
 

 
A

i 
6 

 
A

i 
6 

 
A

i 
6 

 
F 

16
 

 
A

i 
10

 
 

C
 

16
 

 
B

 
20

 
 

A
i 

6 
 

B
 

15
 

C
 

22
 

 
F 

22
 

 
A

b
13

 
 

C
 

18
 

 
B

 
20

 
 

S 
15

 
 

A
b

10
 

 
C

 
18

 
 

B
 

20
 

 
S 

15
 

 
S 

15
 

 
S 

15
 

 
S 

15
 

 
S 

15
 

S 
20

 
 

S 
20

 
 

S 
20

 
 

S 
15

 
 

S 
15

 
S 

20
 

 
S 

15
 

 
S 

15
 

E3
 

1A
C

3 
 

1A
F3

 
 

1A
A

3 
 

 
2A

C
3 

 
2A

B
3 

 
2A

F3
 

 
2A

A
3 

 
 

3A
C

3 
 

3A
B

3 
 

3A
F3

 
 

3A
A

3 
 

 
4A

C
3 

 
4A

B
3 

 
4A

A
3 

 
5A

B
3 

A
r 

6 
 

A
r 

6 
 

A
r 

6 
 

A
r 

6 
 

A
r 

6 
 

A
r 

6 
 

A
r 

6 
 

A
r 

6 
 

A
r 

6 
 

A
r 

6 
 

A
r 

6 
 

A
r 

6 
 

A
r 

6 
 

A
r 

6 
 

A
r 

6 
A

i 
9 

 
A

i 
6 

 
A

i 
6 

 
A

i 
6 

 
A

i 
6 

 
F 

20
 

 
A

i 
6 

 
A

i 
6 

 
A

i 
6 

 
F 

16
 

 
A

i 
13

 
 

C
 

19
 

 
B

 
25

 
 

A
i 

8 
 

B
 

10
 

C
 

22
 

 
F 

22
 

 
A

b
16

 
 

C
 

21
 

 
B

 
23

 
 

50
 

 
A

b
13

 
 

C
 

21
 

 
B

 
25

 

E1
 

1L
LF

1 
 

2L
LF

1 
 

2L
LF

1'
 

 
3L

LB
1 

 
3L

LF
1 

 
3L

LF
1'

 
 

4L
LB

1 
 

5L
LS

1 
 

5R
F1

 
 

5P
S1

' 
LL

 
12

+3
 

LL
 

12
+3

 
LL

10
+3

 
LL

10
+3

 
LL

10
+3

 
LL

8+
3

LL
 

8+
3 

 
LL

6+
3

R
 

4+
2

P 
6/

8+
3 

F 
23

 
F 

19
F 

21
B

 
20

 
 

F 
15

 
 

F 
10

 
B

 
20

 
 

S 
20

 
 

F 
10

 
 

S 
20

 
 

S 
25

 
S 

25
S 

25
S 

25
 

 
S 

20
 

 
S 

20
 

S 
25

 
S 

15
 

E2
 

P 
1L

LF
2 

 
2L

LF
2 

 
2L

LF
2'

 
 

3L
LB

2 
 

3L
LF

2 
 

3L
LF

2'
 

 
4L

LB
2 

 
5L

LS
2 

 
5R

F2
 

 
5P

S2
' 

LL
 

12
+3

 
LL

 
12

+3
 

LL
10

+3
 

LL
10

+3
 

LL
10

+3
 

LL
8+

3
LL

 
8+

3 
LL

6+
3

R
 

4+
2

P 
6/

8+
3 

Pa
vi

m
en

t d
e 

pe
ce

s 
de

 fo
rm

ig
ó 

F 
23

 
F 

19
F 

21
B

 
20

 
 

F 
15

 
 

F 
10

 
B

 
20

 
S 

15
 

 
F 

10
 

 
S 

15
 

 
S 

20
 

S 
20

S 
20

S 
20

 
 

S 
15

 
 

S 
15

 
S 

15
 

E3
 

1L
LF

3 
 

2L
LF

3'
  

2L
LF

3'
 

 
3L

LB
3 

 
3L

LF
3 

 
3L

LF
3'

 
 

4L
LB

3 
 

5L
LS

1 
 

5R
F1

 
 

5P
S1

' 
LL

 
12

+3
 

LL
 

12
+3

 
LL

10
+3

 
LL

10
+3

 
LL

10
+3

 
LL

8+
3

LL
 

8+
3 

 
LL

6+
3

R
 

4+
2

P 
6/

8+
3 

F 
23

 
F 

19
F 

21
B

 
25

 
 

F 
15

 
 

F 
10

 
B

 
25

 
F 

10
 

 
A

r 
A

sf
al

t -
 R

od
ad

ur
a 

F 
Fo

rm
ig

ó 
 

LL
Ll

am
bo

rd
a 

 
A

b 
B

as
e 

as
fà

lti
ca

 
S 

Su
bb

as
e 

gr
an

ul
ar

 

 
A

i 
A

sf
al

t -
 In

te
rm

itj
a 

C
 

R
 

R
aj

ol
a 

hi
dr

àu
lic
a 

B
 

B
as

e 
gr

an
ul

ar
 

P 
A

ltr
es

 
G
ra
va
-c
im
en
t

A
r 

6 
 

C
 

16
 

 
S 

20
 

 

AN02. SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS A NOUS SECTORS URBANS.
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AN03. INFORME TÈCNIC PER A LA XARXA D’ABASTAMENT I SANEJAMENT D’AIGÜES 
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AN04. AVANTPROJECTE ENDESA DISTRIBUCIÓ.
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Flujo luminoso total de lámparas: 75052 lm.  Flujo luminoso total de luminarias: 70188 lm.  Potencia total: 684 W. Rendimiento lumínico: 
88.1 lm/W. 

AN05. CÀLCULS JUSTIFICATIUS DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC.

05.1. CÀLCUL JUSTIFICATIU DELS NIVELLS LUMÍNICS.
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05.2. CÀLCUL DE LA CAIGUDA DE TENSIÓ.

1. Descripció de la xarxa elèctrica.

- Títol: PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PAU 18 
- Direcció: Carrer Ferran, Progrés i Pontons 
- Població: Vilafranca del Penedès 
- Data: Gener 2017 
- Tipus: Trifàsica 
- Tensió composta: 400,00 V. 
- Tensió simple: 230,90 V. 
- Potència curt circuit: 350,00 MVA. 
- Factor de potència (cos Ø): 0,90. 

2. Descripció dels materials empleats.

Els materials utilitzats per a aquesta instal·lació són: 

BT XLPE 0,60/1,00 Tri Cu Soterrat. 
Descripció Secció (mm²) Resistència 

(Ohm/km) 
Reactància 
(Ohm/km) 

Intensitat 
admissible (A) 

4x6 6,00 3,080 0,000 66,00 

La secció a utilitzar es calcularà partint de la potència simultània que ha de transportar el cable, 
calculant la intensitat corresponent i seleccionant el cable adequat amb els valors d'intensitat 
màxima admissible en funció del tipus d'instal·lació. 

3. Formulació.

En corrent alterna trifàsica, la formulació utilitzada és la següent: 

I=
P

3�/�×Un ×Cos∅

CDT= 31/2×I×L×(R×Cos∅+X×Cos∅) 

PP=3×R×L×l2 

− I és la intensitat en A. 

− CDT és la caiguda de tensió en V. 

− PP és la pèrdua de potència en W. 

4. Combinacions.

A continuació es detallen les hipòtesis utilitzades en els consums, i les combinacions que s'han 
realitzat ponderant els valors consignats per a cada hipòtesi. 

Combinació Hipòtesi Única 
Combinació 1 1.00 

5. Resultats.

5.1 Llistat de nusos (Combinació 1). 
Nus Potència dem. 

(kW) 
Intensitat 

(A) 
Tensió 

(V) 
Caiguda Tensió 

(%) 
Comentari 

PC1 0,12 0,22 399,97 0,009 
PC2 0,12 0,22 399,93 0,019 
PC3 0,12 0,22 399,90 0,025 
PC4 0,12 0,22 399,89 0,029 Caiguda màx. 
PEE - -0,87 400,00 0,000 Caiguda mín. 

5.2 Llistat de trams (Combinació 1) . 
Inici Final Longitud 

(m) 
Secció 
(mm²) 

Int. adm. 
(A) 

Intensitat 
(A) 

Caiguda 
(%) 

Pèrdues 
(kW) 

Coment. 

PC1 PC2 12,93 3x6 66,00 0,65 0,010 0,000 



PC1 PEE 8,25 3x6 66,00 -0,87 0,009 0,000 Int. màx. 
PC2 PC3 12,93 3x6 66,00 0,43 0,007 0,000 
PC3 PC4 12,93 3x6 66,00 0,22 0,003 0,000 Int. mín. 

Valors negatius en intensitats indiquen que el sentit de circulació és de nus final a nus inicial. 

6. Envolvent.

S'indiquen els màxims i mínims dels valors absoluts. 
Inici Final Longitud 

(m) 
Secció 
(mm²) 

Int. adm. 
(A) 

Intensitat 
(A) 

Pèrdues 
(kW) 

PC1 PC2 12,93 3x6 66,00 0,65 0,00 
PC1 PEE 8,25 3x6 66,00 0,87 0,00 
PC2 PC3 12,93 3x6 66,00 0,43 0,00 
PC3 PC4 12,93 3x6 66,00 0,22 0,00 

S'indiquen els mínims dels valors absoluts, 
Inici Final Longitud 

(m) 
Secció 
(mm²) 

Int. Adm. 
(A) 

Intensitat 
(A) 

Pèrdues 
(kW) 

PC1 PC2 12,93 3x6 66,00 0,65 0,00 
PC1 PEE 8,25 3x6 66,00 0,87 0,00 
PC2 PC3 12,93 3x6 66,00 0,43 0,00 
PC3 PC4 12,93 3x6 66,00 0,22 0,00 

7. Condició de curtcircuit.

Per al càlcul de les corrents de curt circuit en xarxes ramificades, es consideren dues condicions: 
− Intensitat de curt circuit mínima, Per a cadascú dels ramals nascuts del forniment principal, es 
determina el trajecte que provoca la intensitat de curt circuit de menor valor, originada per un curt 
circuit al nus més allunyat del ramal. 
− Intensitat de curt circuit màxima. Es calcula la màxima intensitat de curt circuit que ha de 
suportar cada tram, considerant que el curt circuit es produeix al nus que pertany al tram més 
proper a la font d'alimentació. El càlcul d'intensitat considera únicament les característiques dels 
trams anteriors a aquest nus. 

Intensitats mínimes de curt circuit (ramals de sortida del forniment) 
Inici Final Nus curtcircuit Intensitat curtcircuit (kA) 
PEE PC1 PC4 1,56 

Intensitats màximes de curt circuit (en cada tram) 
Inici Final Secció (mm²) Intensitat curtcircuit (kA) Temps màxim curtcircuits 
PC1 PC2 3x6 7,67 0,01 
PC1 PEE 3x6 24,11 0,00 
PC2 PC3 3x6 3,34 0,07 
PC3 PC4 3x6 2,12 0,16 

Vilafranca del Penedès, gener de 2017. 

Ramon Gumà Esteve, arquitecte,  
en representació d'AMBITARQ, SLP.
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AN07. ESTUDI DE RESIDUS D’URBANITZACIÓ. 

Donant compliment allò que estableix l’article 4 del RD. 105/2008 pel que és regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i enderroc i el D. 89/2010 pel qual s’aprova el programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

AN07.01. Classificació i descripció dels residus. 

La classificació i descripció dels residus es realitzarà en base al catàleg europeu de residus LER 
(Ordre MAM/304/2002). El següent llistat de residus, són els que es preveu que es produeixin, no 
quedant exclosos d’altres del catàleg LER. Serà el posseïdor de residus qui concretarà els residus 
generats a l’obra en el Pla de Gestió de Residus. 

Codi LER. Descripció. Classificació. 
170302 Paviment aglomerat asfàltic. No especial. 
170101 Vorada. Inert.
170107 Paviment llosetes formigó. No especial.
170102 Tancament ceràmic façana. Inert.
170504 Terres excavació no aptes per a reblert. No especial.
Varis Sobrant execució urbanització. No especial.
Varis Embalatges execució urbanització. No especial.

AN07.02. Estimació dels residus a generar i cost de gestió. 

L'estimació es realitzarà en funció de les categories indicades anteriorment, i expressades en 
tones i metres cúbics tal i com s’indica al RD 105/2008. La urbanització de l’àmbit d’actuació 
implica treballs de desforestació, moviment de terres, enderroc de paraments de tanques, 
execució de la vialitat i les infraestructures necessàries. 
A partir de les recomanacions d’aplicació del Decret 201/1994 obtenim la següent estimació de 
residus, considerant que no es comptabilitzen els residus reutilitzats dins de la pròpia obra: 

Residus enderroc: 

Material 
Codi 
LER 

Superfície 

(m2) 

Volum 

(m3/m2) 

Pes 

(T/m2) 

Pes 
residu 

(T) 

Volum 
aparent 

(m3) 
Paviment aglomerat asfàltic. 170302 14,48 0,0677 0,55 7,96 0,98 
Vorada. 170101 37,90 0,0699 0,17 6,44 2,65 
Paviment llosetes formigó. 170107 208,70 0,0972 0,11 22,95 20,30 
Tancament ceràmic façana. 170102 58,40 0,1500 0,19 11,10 8,76 
Total 48,45 32,69 

Residus moviment de terres excavació: 

Material 
Codi 
LER 

Volum 
excavació 

(m3) 

Densitat 

(T/m3) 

Pes 
residu 

(T) 

Volum 
aparent 

(m3) 
Terres excavació no aptes per a reblert: 170504 98,65 1,75 172,64 98,65 

Residus urbanització: 

Material 
Codi 
LER 

Superfície 

(m2) 

Volum 

(m3/m2) 

Pes 

(T/m2) 

Pes 
residu 

(T) 

Volum 
aparent 

(m3) 
Sobrant execució: Obra fàbrica 170102 96,65 0,0407 0,0150 1,45 3,93 

Formigó 170101 96,65 0,0261 0,0320 3,09 2,52 
Petris 170107 96,65 0,0118 0,0020 0,19 1,14 

Total sobrant execució - 96,65 0,0786 0,0490 4,73 7,59 
Embalatges: Fustes. 170201 96,65 0,0045 0,0085 0,82 0,43 
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Plàstics. 170203 96,65 0,0104 0,0061 0,59 1,00 
Paper i cartró. 170904 96,65 0,0119 0,0030 0,29 1,15 
Metalls. 170407 96,65 0,0018 0,0004 0,04 0,17 

Total embalatges - 96,65 0,0285 0,0180 1,74 2,75 
 Total residus urbanització 6,47 10,34 

Instal·lació de gestió de residus. 
Tipus residu. Nom gestor i adreça. Codi gestor. 
Terres no aptes per reblert. CONTENIDORS PENEDÈS, SL. 

Ctra. BV-2119 de Moja a Vilafranca 
08734 Olèrdola. 

E-1300.12 Residus enderroc. 
Residus obres urbanització. 

Per al càlcul del pressupost estimatiu s'ha previst un esponjament mig de tot tipus de residu del 
20% i una distància mitjana fins a l'abocador de 15 Km. Els costos considerats són els que es 
detallen a continuació: 

Operació Cost (€/m3) 
Classificació 12,00 
Transport. 5,00 
Abocador: runa bruta (barrejat). 15,00 
Gestor terres. 5,00 

Resum cost reciclatge: 

Material Volum 
m3 (+20%) 

Transport 
5,00 €/m3 

Gestor terres 
5,00 €/m3 

Abocador 
15,00 €/m3 

Terres no aptes per reblert. 118,38 591,90 591,90 - 
Residus enderroc. 39,23 196,15 - 588,45 
Residus obres urbanització. 12,41 62,05 - 186,15 

Total 850,10 €. 591,90 €. 774,60 €. 

El volum dels residus és de 170,02 m3. 
El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de 2.216,60 €. 

AN07.03. Mesures per a la prevenció de residus. 

Durant l'elaboració del projecte i a l'obra es prendran un seguit de mesures per tal de minimitzar 
en el possible el volum de residus generat: S'ha previst reutilitzar en obra part dels residus 
d'excavació produïts (terres adequades per a ser reutilitzades). Tanmateix, els materials granulars 
(graves i sorres) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures.  
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un 
dipòsit autoritzat de terres, enderrocs i rudes de la construcció. 

1. Minimitzar i reduir les quantitats de matèries primeres que s’empraran i dels residus que es
generaran. Es necessari preveure una zona d’acopi dels materials, de forma que es mantinguin 
embalats i protegits, evitant la seva degradació o trencament, disminuint així els residus. 
2. Els residus generats es gestionaran de la forma més eficaç per a la seva valoració. Es
necessari preveure de quina forma es durà a terme la gestió dels residus, si és reutilitzaran, 
reciclaran o serviran per recuperar l’energia emmagatzemada en ells. El posseïdor dels residus 
disposarà els mitjans i treballs necessaris per que els residus resultants, estiguin en les millors 
condicions per a la seva valoració. 
3. Fomentar la classificació dels residus que es produeixen de forma que sigui més fàcil la seva
valoració i gestió. La recollida selectiva dels residus es la base per millorar la seva gestió i 
valoració. Així, els residus ja calcificats poden enviar-se a gestors especialitzats, evitant transports 
innecessaris per que el residu és heterogeni o per que continguin materials no admesos pel 
gestor. 
4. Elaborar criteris i recomanacions específiques per a la millora de la gestió. Abans de començar
els treballs, s’han de definit les pràctiques de bona gestió de l’obra i que el personal haurà de 
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complir en matèria de residus. 
5. Planificar l’obra tenint en compte les previsions de generació de residus i la seva possible
minimització i reutilització. S’han d’identificar, a cada fase de l’obra, les quantitats i 
característiques dels residus, per tal de preveure els mètodes de minimització, reutilització i 
deposició. 
6. Disposar d’un directori de gestors de residus més pròxims a l’obra. La informació sobre
empreses de serveis e industrials dedicats a la gestió de residus es la base per a una planificació 
eficaç. 
7. El personal de la obra que participa en la gestió dels residus ha de tenir formació suficient per
realitzar aquesta tasca. El personal de l’obra ha de rebre la formació necessària per emplenar la 
documentació de transferència de residus al transportista (apreciar quantitats i característiques 
dels residus), verificar la qualificació dels transportistes i supervisar que els residus no es 
manipulen de forma que es mesclen amb d’altres de diferent tipologia; especialment aquells de 
tipus especial. 
8. Els contractes de subministrament de materials han d’incloure un apartat on es defineixi
clarament que el subministrador dels materials i productes de la obra es farà càrrec dels 
embalatges en que es transporten. D’aquesta forma es fa responsable de la gestió a qui origina el 
residus. Aquesta prescripció també té un efecte dissuasori sobre el malbaratament dels materials 
d’embalatge. 
9. Els contenidors, sacs, dipòsits i d’altres recipients d’emmagatzematge i transport dels diversos
residus s’etiquetaran degudament. Els residus han de ser fàcilment identificables pel personal de 
l’obra per tal que realitzin una correcta gestió del residu. Per tan, els recipients de residus s’han 
d’etiquetar, descrivint clarament la classe i característiques dels residus que contenen. 
10. El personal de l’obra s’ha de fer càrrec de la gestió del residu que genera. Els operaris
classificaran i dipositaran al contenidor adient els residus que ells mateix generen. D’aquesta 
forma s’aconsegueix una correcta gestió del residu dintre l’obra alhora que una disminució del 
residu generat pel fet que el propi operari hagi de fer la gestió d’aquest dintre de l’obra. 

AN1.04.  Tipus i dimensions dels contenidors de residus. 

El posseïdor del residu haurà de disposar un lloc adequat a la obra on emmagatzemar els residus. 
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El fet de no disposar d’aquesta zona comportarà moure els residus d’un lloc a un altre fins 
dipositar-los al camió de recollida essent un risc per a la seguretat dels treballadors, ja que piles 
de residus escampats per l’obra són causa d’accident. 
Per tan, s’han de posar tots els mitjans necessaris per emmagatzemar-los correctament i a més 
treure’ls de l’obra el més ràpid possible. 
Es important que els residus s’emmagatzemen just després de la seva generació. Per tan és 
important la previsió del número suficient de recipients i anticipar-se abans que no n’hi hagi cap de 
buit. 
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. Aquest Pla ha estat elaborat en base 
a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte. 
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra 
dels residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per 
la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat. 

AN07.05. Fiança municipal. 

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 el percentatge definit a continuació: 

Material Previsió inicial de 
l'estudi (T) 

Disminució per 
minimització (%) 

Previsió final de 
l'estudi (T) 

Total terres excavació. 162,74 0,00 162,74 
Total enderroc i construcció. 54,92 20,00 43,93 

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'actualitzarà i les noves dades es faran arribar a 
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Fiança. 
Càlcul de la fiança. Residus (T) Preu (€/T) Fiança (€) 
Terres excavació. 162,74 11,00 1.790,14 
Enderroc i construcció. 43,93 11,00 483,23 

Pes total dels residus. 206,67 T. 
Total fiança. 2.273,37 €. 

Vilafranca del Penedès, gener de 2017. 

Ramon Gumà Esteve, arquitecte,  
en representació d'AMBITARQ, SLP.
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AN08. CONTROL DE QUALITAT. 

El present document especifica la relació i definició de controls que s’han de realitzar als materials, 
d’acord amb el CTE. El contingut del Pla de Control segons és el següent: 
1. Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA):
Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les 
obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, 
emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de 
realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i 
les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 
2. Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ):
Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes 
d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies 
admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, 
garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 
3. Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA):
S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les 
prestacions finals de l’edifici. 

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos 
tipus de controls, que són els següents: 

A. Materials: 
A1. INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. Tenen per 
objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte. Es faran a partir de: 
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents 
documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la 
DF. 

B. Unitats d’obra: 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la 
legislació aplicable.  

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir 
amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 
375/88 de la Generalitat de Catalunya.  

AN08.01. Subsistema enderrocs i moviment de terres. 

Enderroc: 
- Control de presència de materials perillosos. 

Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 

Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 
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Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001. 

AN08.02. Subsistema fonaments. 

Dades prèvies i de materials: 
- Estudi geotècnic. 
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o 
d’agressivitat potencial. 
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB 
SE C “Seguridad Estructural Cimientos”. 
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 
Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3). 
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3). 

AN08.03. Subsistema estructures de formigó armat. EHE. 

1. Control de materials:

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de 
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars:  
- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat). 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat). 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat). 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra): 

- Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat). 
- Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat). 
- Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat). 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat). 

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars: 
- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat). 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat). 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat). 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat). 

Assaigs de control del formigó (Decret 375/88 de la Generalitat): 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït. 
- Modalitat 2: Control al 100 %. 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó (És el que s'utilitzarà). 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 72º i 
75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat). 

Control de qualitat de l’acer (Decret 375/88 de la Generalitat): 
- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de l’acer han 
de ser coneguts abans de formigonar. 

- Comprovació de soldabilitat: 
- En el cas d’existir empalmes per soldadura. 
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Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 

2. Control de la execució:

Nivells del control de l’execució (Decret 375/88 de la Generalitat): 
- Control d’execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 

Fixació de toleràncies d’execució. 

Altres controls: 
- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs no 
destructius) 

AN08.04. Subsistema estructures d'acer. DB SE A. 

Control de qualitat dels materials (Decret 375/88 de la Generalitat): 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no 
avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi reconegut 
per materials singulars. 

Control de qualitat de la fabricació (Decret 375/88 de la Generalitat): 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha d’incloure: 

- Memòria de fabricació. 
- Plànols de taller. 
- Pla de punts d’inspecció. 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades. 
- Qualificació del personal. 
- Sistema de traçat adient. 

Control de qualitat de muntatge: 
- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 

- Memòria de muntatge. 
- Plans de muntatge. 
- Pla de punts d’inspecció. 

- Control de qualitat del muntatge. 
- Bon estat aparent. 

AN08.05. Subsistema estructures d'obra de fàbrica. 

Recepció de materials (Decret 375/88 de la Generalitat): 
- Peces: Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de 
las peces. 
- Sorres. 
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- Ciments i calç. 
- Morters secs preparats i formigons preparats. 
- Comprovació de dosificació y resistència. 

Control de fàbrica (Decret 375/88 de la Generalitat): 
- Tres categories d’execució: 

- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs previs i 
control diari d’execució. 
- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb certificació 
d’especificacions i control diari d’execució. 
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 

Morters i formigons de replè (Decret 375/88 de la Generalitat): 
- Control de dosificació, barreja i posada en obra. 

Armadura (Decret 375/88 de la Generalitat): 
- Control de recepció i posada en obra. 

Protecció de fàbriques en execució (Decret 375/88 de la Generalitat): 
- Protecció contra danys físics. 
- Protecció de la coronació. 
- Manteniment de la humitat. 
- Protecció contra gelades. 
- Trava temporal. 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia. 

AN08.06. Subsistema instal·lacions de protecció contra incendis. 

Subministrament i recepció de productes (Decret 375/88 de la Generalitat): 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en el 
“REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes de 
construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 
resistència front al foc. 

Control d’execució en obra (Decret 375/88 de la Generalitat): 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovar característiques dels hidrants i elements de la instal·lació, així com la seva ubicació i 
muntatge. 
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. 
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als hidrants. 
- Prova hidràulica de la xarxa d'hidrants. 

AN08.07. Subsistema instal·lacions de fontaneria. 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa. 
- Instal·lació: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. La pressió de prova no ha variar en, al 
menys, 4 hores. 
- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar en, al 
menys, 4 hores. 

- Funcionament d’aparells i aixetes. 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
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AN08.08. Subsistema instal·lacions de gas. 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 
- Canonades (diàmetre i estanquitat). 
- Verificació distribució canonada. 
- Vàlvules i característiques de muntatge. 
- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 

AN08.09. Subsistema instal·lacions de sanejament. 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

Control d’execució en obra: 
- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge de tubs. 
- Comprovació del pendent. 
- Verificar d'arquetes i pous. 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanquitat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua, aire o fum. 

AN08.10. Subsistema instal·lacions elèctriques. 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments i terres. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa d'enllumenat. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa d'enllumenat. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, diferencials, 
relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  

- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
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AN08.11. Subsistema instal·lacions de telecomunicacions. 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Es compliran les especificacions de la companya subministradora. 

AN08.12. Subsistema paviments i ferms. 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

Vilafranca del Penedès, gener de 2017. 

Ramon Gumà Esteve, arquitecte,  
en representació d'AMBITARQ, SLP.
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AN09. NORMATIVA TÈCNICA APLICABLE. 

A continuació es relaciona la normativa exigida per a l’elaboració del projecte i l’execució de l’obra. 
Tanmateix es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
esmentades i la nova legislació vigent aplicable que es promulgui. En cas de contradicció o simple 
complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions més 
restrictives. 

AN09.01. General. 

• Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC núm. 4436 de 26/07/2005).
• Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi.

Intervenció dels bombers (BOE 28/03/2006).
• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis,

complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm.
2005 de 30/01/1995).

• 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).

AN09.02. 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 y 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 Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació es passa a denominar 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.
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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, 
balisament  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). 

AN09.03. 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

AN09.04. 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 municipal d’abastament domiciliari d’aigua.

AN09.05. Hidrants d'incendi. 

•  Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis,
complementaris de la NBE-CPI/91.  (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm.
2005 de 30/01/1995)

• Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra
incendios”. (BOE núm. 298 de 14/12/1993).
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AN09.06. 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).

• Reial Decret Llei 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).

AN09.07. 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).

• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.
• Ordre 26/10/1983 que modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y

acometidas de combustibles gaseosos” (quedarà 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) (quedarà 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).

AN09.08. Xarxes de distribució d'energia elèctrica. 

1. Sector elèctric.
• 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).

• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric.
(DOGC 18/12/2001).

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. Normes tècniques particulars
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (BOE: 22/2/2007).

2. Alta tensió.
• Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”. (BOE núm. 311 de

27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969).

3. Baixa tensió.
• R.D. 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.

4. 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).

• Especificacions tècniques de la companyia subministradora.
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AN09.09. Xarxes d'enllumenat públic. 

• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient. (DOGC
12/06/2001).

• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09
Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE núm. 224 18/09/2002).

• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.

AN09.10. Xarxes de telecomunicacions. 

• Especificacions tècniques de les Companyies:
- NP-PI-001/1991 CTNE “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”.
- NT-f1-003/1986 CTNE “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos

industriales”. 
- Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976.

• Plec de Condicions de LOCALRET.

AN09.11. Parcs i jardins. 

• NTJ 04R Part 2. Instal·lacions de sistemes de reg: Regs localitzats superficial i enterrat (Data
publicació: 01/03/2005).

• NTJ 07A. Qualitat general del material vegetal (2a edició. Data publicació: 01/12/2007).
• NTJ 08B. Treballs de plantació (Data publicació: 01/06/1993).
• NTJ 08C. Tècniques de plantació d’arbres (Data publicació: 01/02/2003).

Vilafranca del Penedès, gener de 2017. 

Ramon Gumà Esteve, arquitecte,  
en representació d'AMBITARQ, SLP.
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AN10. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 

AN10.01. Dades de l'obra. 

Promotor:    JUNTA COMPENSACIÓ PAU 18. 

Emplaçament: Carrers Ferran, Progrés i Pontons – 08720 Vilafranca del Penedès. 

Arquitecte :    Ramon Gumà i Esteve, en representació d’AMBITARQ, SLP. 

AN10.02. Dades del projecte i localització geogràfica. 

El present estudi bàsic de seguretat i salut té com a objectiu definir les condicions i paràmetres 
necessaris per a la urbanització de l’àmbit definit pels carrers Ferran, Progrés i Pontons del nucli 
urbà de Vilafranca del Penedès. 
La superfície total a urbanitzar és de 2.700,25 m2. L’amplària del carrer és de 9,12 metres, amb 
vorera a un costat de 3,12 m, calçada central de 3,60 m i vorera a l’altre costat de 2,00 m, llindant 
amb parcel·les edificables. El paviment de calçada és d’aglomerat asfàltic i el de voreres de panot. 
El traçat viari del projecte segueix el previst al plànol d’alineacions i rasants del Pla d’Ordenació 
Urbana Municipal de Vilafranca del Penedès.  
La xarxa d’evacuació d’aigües residuals és comuna amb la d’aigües pluvials. La primera 
s’executarà amb tub de polipropilè de 400 mm de diàmetre i la segona amb tub de polipropilè de 
200 mm de diàmetre.  
La xarxa de subministrament d’aigua potable a les parcel·les es realitzarà per sota la vorera dels 
carrers, formant un anell, connectant-la a la xarxa existent als carrers Progrés i Ferran. 
S’executarà amb una canonada de polietilè de 125 mm de diàmetre per aconseguir un cabal 
suficient. 
Per a la xarxa de telefonia el projecte preveu la col·locació de dues canonades de PVC de 110 
mm de diàmetre soterrades i recobertes de formigó, així com els corresponents pericons. 
Els conductors de la xarxa elèctrica i d’enllumenat públic aniran soterrats. Es protegiran i 
senyalitzaran adequadament. Per a l’enllumenat públic s’instal·laran fanals nous amb lluminàries 
tipus led. 
La xarxa de gas natural es connectarà a la xarxa existent al carrer Progrés a través d’un pericó 
amb vàlvula de tall. S’executarà amb canonada de polietilè d’alta densitat de 110 mm de diàmetre 
degudament homologat per la companyia subministradora. 

AN10.03. Compliment del RD.1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció 

03.1. Introducció. 
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’hauran 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. Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
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contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. Abans del començament dels treballs el 
promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent, segons el model inclòs a 
l’annex III del Reial Decret. La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat 
laboral competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 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). 

03.2. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra. 
L’article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva 
recollits en l’art. 15è de la “Ley de Preven-ción de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 
de noviembre)” durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 
01. El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.
02. 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.

03. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
04. 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.

05. La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.

06. La recollida dels materials perillosos utilitzats.
07. L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes.
08. 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.
09. La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms.
10. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que

es realitzi a l’obra o a prop de l’obra.
Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
01. L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord

amb els següents principis generals: 
a. Evitar riscos.
b. Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
c. Combatre els riscos a l’origen.
d. 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 protecció,
per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la
salut.

e. Tenir en compte l’evolució de la tècnica.
f. Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
g. 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.

h. Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.
i. Donar les degudes instruccions als treballadors.

02. L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines.

03. 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.

04. 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
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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. 

05. 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 als socis, l’activitat dels quals consisteix en la prestació del 
seu treball personal. 

03.3. 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 aplicades 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, etc). 

03.3.1. Mitjans i maquinària: 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, etc). 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues, etc). 
- Riscos derivats del funcionament de grues. 
- Caiguda de la càrrega transportada. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Caigudes de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes, 
etc). 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

03.3.2. Treballs previs: 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, etc). 
- Caigudes de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes, 
etc). 
- 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). 

03.3.3. Enderrocs: 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, etc). 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes, 
etc). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Fallida de l’estructura. 
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- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Acumulació de runes. 

03.3.4. Moviments de terres i excavacions: 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, etc). 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Caigudes de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes, 
etc). 
- 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 edificacions veïnes. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 

03.3.5. Fonaments: 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, etc). 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes, 
etc). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Fallides d’encofrats. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Bolcada de piles de materials. 
- Riscos  derivats  de  l’emmagatzematge  de  materials (temperatura,  humitat,  reaccions 
químiques). 

03.3.6.  Estructura: 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, etc). 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes, 
etc). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Fallides d’encofrats. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Bolcada de piles de materials. 
- Riscos  derivats  de  l’emmagatzematge  de  materials (temperatura,  humitat,  reaccions 
químiques). 

03.3.7.  Ram de paleta. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
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- Caigudes de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes, 
etc). 
- 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 materials. 
- Riscos  derivats  de  l’emmagatzematge  de  materials (temperatura,  humitat,  reaccions 
químiques). 

 

03.3.8.  Coberta: 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, etc). 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes, 
etc). 
- 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. 
- Caiguda de pals i antenes. 
- Bolcada de piles de materials. 
- Riscos  derivats  de  l’emmagatzematge  de  materials (temperatura,  humitat,  reaccions 
químiques). 

 

03.3.9.  Revestiments i acabats: 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes, 
etc). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- 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). 

 

03.3.10. Instal·lacions: 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, etc). 
- Caigudes de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes, 
etc). 
- 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. 
- Caiguda de pals i antenes. 

03.3.11. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D. 
1627/1997): 
01. Treballs  amb riscos  especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda

d’altura, per les particulars  característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball  
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02. 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.

03. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades.

04. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
05. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
06. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres

subterranis.
07. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
08. Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit.
09. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

03.4. Mesures de prevenció i protecció. 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front 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 
pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, etc). 

03.4.1. 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 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 solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes, etc.). 
- Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebat 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 xarxat en forats horitzontals. 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones, etc). 
- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 
- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

03.4.2. 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 de 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 davantals. 
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- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació per 
més d’un operari. Utilització d’equips de subministrament d’aire. 

03.4.3. 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 solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes, etc.). 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones, etc.). 

03.5. 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’haurà 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 a garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

03.6. Normativa aplicable. 
• Reglamento de seguridad e higiene del trabajo en la industria de la construcción.

O. 20/05/1952 (BOE: 15/6/52). Modificacions: O. 10/12/1953 (BOE: 22/12/53), O. 
20/01/1956,  O. 23/09/1966 (BOE: 1/10/66) i R.D. 2177/2004 (BOE: 13/11/04). 

• Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica.
O. 28/08/1970 (BOE: 5 a 9/9/70). Correcció d’errades: BOE 17/10/70, BOE 28/11/70 i 
BOE 5/12/70. 

• Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
O. 09/03/1971 (BOE: 16 i 17/03/71). Correcció d’errades: BOE 6/4/71. Modificacions: 
R.D. 1316/1989 (BOE: 02/11/89),  Ley 31/1995 (BOE: 10/11/95), R.D. 485/1997 (BOE: 
23/4/97), R.D. 486/1997 (BOE: 23/4/97), R.D. 664/1997 (BOE: 24/5/97), R.D. 665/1997 
(BOE: 24/5/97), R.D. 773/1997 (BOE: 12/6/97) i R.D. 1215/1997 (BOE: 7/8/97). 

• Reglamento de aparatos de elevación para obras.
O. 23/5/1977 (BOE: 14/6/77). Correcció d’errades: BOE 17/7/77. Modificació: O. 
07/03/1981 (BOE: 14/3/81). 

• Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.
O. 31/10/1984 (BOE: 7/11/84). 

• Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el
estudio de seguridad e higiene. 
O. 20/09/1986 (BOE: 13/10/86). Correcció d’errades: BOE 331/10/1986. 

• Normas complementarias del reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de
amianto. 
O. 07/01/1987 (BOE: 15/1/87). 

• Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de
poblado. 
O. 31/08/1987 (BOE: 18/9/87). 

• ITC-MIE-AEM-02. Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para obras u otras 
aplicaciones.  
R.D. 836/2003 (BOE: 17/7/03). 

• Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo. 
R.D. 1316/1989 (BOE: 2/11/89). Correcció d’errades: BOE 9/12/89 i BOE 26/5/90. 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de
construcción temporales o móviles.  
Directiva 1992/57/CEE (DOCE: 26/8/92). 
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• Ley de prevención de riesgos laborales.
Ley 31/1995 (BOE: 10/11/95). Desenvolupament: R.D. 171/2004 (BOE: 31/1/04).
Correcció d’errades: BOE 10/3/04.

• Reglamento de los servicios de prevención.
R.D. 39/1997 (BOE: 31/1/97). Modificacions: R.D. 780/1998 (BOE: 1/5/98) i R.D.
604/2006 (BOE: 29/5/06).

• Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo.
R.D. 485/1997 (BOE: 23/4/97).

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
R.D. 486/1997 (BOE: 23/4/97). En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el
R.D. 1627/1997 l’esmenta en quant a escales de mà. Modificació: R.D. 2177/04 (BOE:
13/11/04).

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de
cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores.
R.D. 487/1997 (BOE: 23/4/97).

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualización.
R.D. 488/1997 (BOE: 23/4/97).

• Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes biológicos durante el trabajo.
R.D. 664/1997 (BOE: 24/5/97).

• Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo.
R.D. 665/1997 (BOE: 24/5/97). Modificació: R.D. 1124/2000 (BOE: 17/6/00).

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.
R.D. 773/1997 (BOE: 12/6/97).

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo.
R.D. 1215/1997 (BOE: 7/8/97). Transposició de la directiva 89/655/CEE. Modificació:
R.D. 2177/2004 (BOE: 13/11/04).

• Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
R.D. 1627/1997 (BOE: 25/10/97). Transposició de la Directiva 92/57/CEE (DOCE:
26/8/92) sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en
las obras de construcción temporales o móviles. Modificacions: R.D. 2177/2004 (BOE:
13/11/04) i R.D. 604/2006 (BOE: 29/5/06).

• Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-006. Almacenamiento de líquidos
corrosivos.
R.D. 988/1998 (BOE: 3/6/98).

• Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico.
R.D. 614/2001 (BOE: 21/6/01).

• Disposiciones mínimas para la mejora de la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas.
R.D. 681/2003 (BOE: 18/6/03).

• Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
Ley 54/2003 (BOE: 13/12/03).

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura.
R.D. 2177/2004 (BOE: 13/11/04).

Equips de protecció individual: 
• N.R. MT-1. Cascos no metálicos.

R. 14/12/1974 (BOE: 30/12/74). 
• N.R. MT-2. Protectores auditivos.

R. 28/07/1975 (BOE: 01/09/75). 
• N.R. MT-3. Pantallas para soldadores.

R. 28/07/1975 (BOE: 02/09/75). Modificació: BOE 24/10/75. 
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• N.R. MT-4. Guantes aislantes de electricidad.
R. 28/07/1975 (BOE: 03/09/75). Modificació: BOE: 25/10/75.

• N.R. MT-5. Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos.
R. 28/07/1975 (BOE: 04/09/75). Modificació: BOE: 27/10/75.

• N.R. MT-6. Banquetas aislantes de maniobras.
R. 28/07/1975 (BOE: 05/09/75). Modificació: BOE: 28/10/75.

• N.R. MT-7. Equipos de protección personal de vías respiratorias. normas comunes y
adaptadores faciales.
R. 28/07/1975 (BOE: 06/09/75). Modificació: BOE: 29/10/75.

• N.R. MT-8. Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros mecánicos.
R. 28/07/1975 (BOE: 8/9/75). Modificació: BOE: 30/10/75.

• N.R. MT-9. Equipos de protección personal de vías respiratorias: mascarillas auto
filtrantes. 
R. 28/07/1975 (BOE: 09/09/75). Modificació: BOE: 31/10/75. 

• N.R. MT-10. Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y
mixtos contra amoníaco.
R. 28/07/1975 (BOE: 10/09/75). Modificació: BOE: 01/11/75.

Vilafranca del Penedès, gener de 2017. 

Ramon Gumà Esteve, arquitecte,  
en representació d'AMBITARQ, SLP.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS. 

CONDICIONS GENERALS. 

Les condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades 
per les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure-les l'esmentat document. 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS. 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran 
d'acomplir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a 
l'obra i les que hauran de regir l'execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d'obres necessàries i 
depenents. Per a qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el 
que indiqui la normativa vigent. Aquest Plec està constituït pels següents capítols : 

1. GENERALITATS.
1.1. Documents del projecte 
1.2.  Obligacions del Contractista. 
1.3.  Compliment de les disposicions vigents 
1.4.  Indemnitzacions pel compte del Contractista. 
1.5.  Despeses a càrrec del Contractista. 
1.6.  Replanteig de les obres. 
1.7.  Materials. 
1.8.  Desviaments provisionals 
1.9.  Abocadors 
1.10. Explosius. 
1.11. Servituds i serveis afectats. 
1.12. Preus unitaris. 
1.13. Partides alçades. 
1.14. Termini de garantia. 
1.15. Conservació de les obres. 
1.16. Disposicions aplicables. 
1.17. Existència de tràfic durant l'execució de les obres. 
1.18. Interferències amb altres Contractistes. 
1.19. Existència de servituds i serveis soterrats. 
1.20. Desviaments de serveis 
1.21. Mesures d'ordre i seguretat. 
1.22. Abonament d'unitats d'obra 
1.23. Control d'unitats d'obra 
1.24. Clàusula addicional xarxa d'abastament d'aigües 

2. UNITATS D'OBRA CIVIL.
2.1.  Materials bàsics.  
2.2.  Esbrossada i neteja dels terreny. 
2.3.  Excavacions a qualsevol tipus de terreny. 
2.4.  Terraplens. 
2.5. Demolicions i reposicions. 
2.6.  Sub-base granular. 
2.7.  Base granular. 
2.8.  Paviments asfàltics. 
2.9.  Excavació i replè de rases i pous. 
2.10. Vorades prefabricades de formigó. 
2.11. Rigoles. 
2.12. Formigons 
2.13. Pavimentació de voravia. 
2.14. Tubs de formigó. 
2.15. Tronetes i pous de registre. 
2.16. Embornals i buneres. 
2.17. Obres de fàbrica de totxana. 
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2.18. Accessos i connexions amb vials existents. 
2.19. Abastament d'aigües. 
2.20. Senyalització i balisament. 
2.21. Aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
2.22. Altres unitats no especificades en aquest Plec. 
 

3.  UNITATS D'OBRA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC. 
3.1.  Condicions Generals. 
3.2.  Condicions dels materials. 
3.3.  Mesurament i abonament de les obres. 
3.4.  Proves per a les recepcions. 
 

4. UNITATS D'OBRA DE XARXA TELEFÒNICA I ALTRES SERVEIS. 
4.1.  Disposicions aplicables. 
4.2.  Materials. 
4.3.  Execució de rases per a conduccions telefòniques 
4.4.  Col·locació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques. 
4.5.  Separació entre les canalitzacions telefòniques i altres serveis. 
4.6.  Mesurament i abonament de les obres. 
 

5. NORMATIVA TÈCNICA GENERAL 
4.1. Normativa sobre urbanització de tipus general 
4.2. Control de qualitat 
4.3. Regulació de residus 
4.4. Barreres arquitectòniques 
4.5. Protecció contra incendis 
4.6. Lampisteria i aparells a pressió 
4.7. Combustibles 
4.8. Electricitat 
4.9. Comunicacions 
4.10. Seguretat i salut a les obres de construcció 

 
1.  GENERALITATS. 
 
1.1.  Documents del Projecte. 
 

El present Projecte consta dels següents documents: Document nº 1: Memòria i Annexos. Document 
nº 2: Plec de condicions facultatives. Document nº 3: Estat d’amidaments i pressupost. Document no 
4: Plànols. El contingut d'aquests documents s'ha detallat a la Memòria. 
S'entén per documents Contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat 
compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació 
sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques 
Generals i Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre de Preus i Pressupost total. 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la 
Memòria amb tots els seus Annexos, els mesuraments i els Pressupostos parcials. Els esmentats 
documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, sense que 
això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades 
s’han de considerar, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 
Solament els documents Contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del 
Contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte en 
base a les dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de 
personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, 
característiques dels materials de l'explanació, justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades 
apareixin en algun document Contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la 
suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del 
Projecte. 
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En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes, en el 
seu cas, en el capítol 2 del present Plec de Condicions, prevaleix el que s'ha prescrit en aquestes 
últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevaleixen sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals contingudes en el capítol 1 del present Plec. 
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin 
suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 
 
1.2.  Obligacions del Contractista. 
 

El Contractista designarà al seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clàusules 5 i 6 
del Plec de Clàusules Administratives Generals", per a la Contractació d'obres de l'Estat.  
En relació a "L'oficina d'obra" i "Llibre d'obres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 
de l'esmentat "plec de Clàusules Administratives Generals". El Contractista està obligat a dedicar a 
les obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El personal del Contractista 
col·laborarà amb el Director i la Direcció, pel normal compliment de les seves funcions. 
 
1.3.  Compliment de les Disposicions Vigents. 
 

Hom es regirà pel que s'estipula a les Clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". Així mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a magatzematge i 
utilització d'explosius, carburants, prevenció d'incendis, etc. i s'ajustarà a allò assenyalat en el codi de 
circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de baixa 
Tensió i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que, directament o 
indirectament, siguin necessaris per a l'acompliment del Contracte. 
 
1.4.  Indemnitzacions per compte del Contractista. 
 

Hom es regirà pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la 
clàusula 12 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, 
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les 
mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi 
ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i 
perjudicis que es puguin causar. 
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds 
afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 
 
1.5.  Despeses a càrrec del Contractista. 
 

A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol 2 d'aquest Plec o en el 
Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
 -  Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
 - Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferramentes, etc. 
 - Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
 - Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
 - Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per subministrament d'aigua i 

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

 - Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals. 
 - Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres. lleres i abocadors. 
 - Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones 

confrontades, afectades per les obres, etc. 
 - Despeses de permisos o llicències necessàries per Expropiacions i Serveis afectats. 
 - Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris 
Contractats. 
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1.6. Replanteig de les obres. 
 

EI Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta 
execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar, també, 
sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri necessari per a l'acabament exacte 
de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests treballs aniran 
a càrrec del Contractista. 
 
1.7.  Materials. 
 

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", s'hauran d'observar les següents prescripcions: 
- Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents Contractuals, el Contractista 

haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del 
Director de l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència, 
hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de clàusules Administratives Generals". 

- Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a 
utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres 
materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a 
més, al seu compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. El 
Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials 
que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la 
quantitat com a la qualitat. En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva 
procedència no ha estat aprovada pel Director. 
 
1.8.  Desviaments Provisionals. 
 

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos 
provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els 
accessos dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi de 
la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, 
compliran totes les prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives. Aquestes obres 
seran d'abonament, llevat que en el capítol 2 es digui expressament el contrari, amb càrrec a les 
partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorats als 
preus del Contracte. Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució 
normal de les obres, a judici de la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per a facilitar 
o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament. 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i 
circulació del Personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir 
els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. La conservació durant el 
termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del Contractista. 
 
1.9.  Abocadors. 
 

Llevat de manifestació expressa contrària al capítol 2 del present Plec, la localització d'abocadors així 
com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 
Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari 
que s'inclou als Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de 
transport als abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari que apareix 
al quadre de preus o al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de 
transport a l'abocador, sempre que en els documents Contractuals es fixi que la unitat inclou aquest 
transport. 
Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de 
l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases s'ha d'utilitzar per terraplè, replens, etc., i la Direcció 
d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el Contractista 
haurà de transportar l'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament complementari en 
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la corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats 
de material procedent de préstecs. 
El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la condició 
que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada 
extensió i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-les incloses en 
els preus unitaris. 
 
1.10.  Explosius. 
 

L'adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i 
explosius es regirà per les disposicions vigents a l'efecte, completades amb les instruccions que 
figurin en el Projecte o dicti la Direcció de l’obra. 
Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la utilització d'aquests mitjans, 
així com el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. El Contractista estarà 
obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d'explosius i execució de 
voladures. 
La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes que consideri 
perillosos, encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no eximeix al Contractista de la 
responsabilitat dels danys causats. 
El Contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per tal d'advertir al públic del seu 
treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran en qualsevol moment la 
seva perfecta visibilitat. En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que derivin de la 
utilització d'explosius. 
 
1.11.  Servituds i Serveis Afectats. 
 

En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades 
en el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen definides en els Plànols del Projecte. 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o 
desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri 
convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de 
pagament al Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el 
Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus nº 1. En el seu 
defecte es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del “Plec de Clàusules Administratives 
Generals". 
 
1.12.  Preus Unitaris. 
 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus nº. 1, serà el que s'aplicarà als 
mesuraments per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus nº 1 inclouen sempre, llevat de 
prescripció expressa en contra d'un document contractual i encara que no figuri a la descomposició 
de preus, els següents conceptes: Subministrament (inclosos drets de patent, cànon d'extracció, 
etc.), transport, amassada, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la 
corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, 
instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries 
per tal d'acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus nº2 és d'aplicació exclusiva a 
les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del 
Quadre nº1, per les unitats totalment executades,per errades i omissions en la descomposició que 
figura en el Quadre de Preus nº2. 
Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 
s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra 
necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència 
o distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra, 
dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), 
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els esmentats costos no es podran argüir com a base per a la modificació del corresponent preu 
unitari, ja que els caps s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continuats en 
un document fonamentalment informatiu. 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura en 
els corresponents articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor 
comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no 
relacionats però necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari 
corresponent. 
 
1.13.  Partides Alçades. 
 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, als 
Quadres de Preus o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, 
un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò que s'estipula a la clàusula 52 del 
"Plec de Clàusules Administratives Generals”. Es justificaran a partir del Quadre de Preus nº 1 i, en 
llur defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 
En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta 
econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament 
l'import de les factures. 
 
1.14.  Termini de Garantia. 
 

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat 
que en el capítol 2 del present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, 
balissatge, senyalització i barreres, plantacions, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres 
auxiliars, etc.). En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l'article 171 del Reglament 
General de Contractació de l'Estat. 
 
1.15.  Conservació de les Obres. 
 

Es defineix com a conservació de l'obra, els acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells treballs 
que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. 
L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte. 
A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec 
de Clàusules Administratives Generals".  
El present article serà d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fins a la recepció 
definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista.  
Tanmateix, seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin 
estat objecte de robatori.  
El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions econòmiques, les 
despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients 
a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 
 
1.16.  Disposicions aplicables. 
 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació 
totes les disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en 
vigor en posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions Descrites en l’Annexa de Normativa 
Vigent. 
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat 
a la data del Contracte. En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es 
tindran en compte, en tot moment, les condicions mes restrictives. 
 
1.17.  Existència de Tràfic durant l'execució de les Obres d'Urbanització i Edificació. 
 

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres no 
serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució 
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de les obres, de manera que les interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà els desviaments 
provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte. 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei 
esmentats es consideraran incloses en els preus del Contracte i en cap moment podran ser objecte 
de reclamació. En el cas que això anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les 
obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es 
considerarà com en l'apartat anterior. 
 
1.18.  Interferències amb altres Contractistes. 
 

El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, 
sigui possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de 
xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de 
la Direcció de les obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment 
acabades, per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses 
motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per 
fases, es consideraran incloses en els preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte 
de reclamació. 
 
1.19.  Existència de servituds i serveis existents. 
 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol 
tipus, o de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània 
de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els 
medis adequats per a l'execució dels treballs, de manera que eviti la possible interferència i el risc 
d'accidents de qualsevol tipus. 
El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis, plànols de 
definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis 
enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de 
rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de 
reclamació. 
 
1.20.  Desviament de Serveis. 
 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que 
disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny 
els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los 
malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 
Si el Director de les obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'empresa i organismes corresponents, 
la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas 
d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul 
de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que 
s'abonarà únicament l'import de les factures.  
Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració del 
Contractista. aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 
 
1.21.  Mesures d'Ordre i Seguretat. 
 

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i 
segura marxa dels treballs. 
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les 
obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats  a alguna altra 
persona o Entitat. En conseqüència el Constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al 
compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30 de gener de 1.900, i disposicions posteriors. 
Serà obligació del Constructor la Contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat 
permanent o mort dels seus obrers i tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social. 
 
1.22.  Abonament d'Unitats d'obra. 
 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el 
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Quadre de Preus nº 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul 
de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel 
correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat 
construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del 
Contracte, no podent ser objecte de sobre-preu. La ocasional omissió dels esmentats elements en els 
documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per 
considerar-los expressament inclòs en els preus del Contracte. Els materials i operacions esmentats 
són els considerats com a necessaris a la normativa d'obligat compliment. 
 
1.23.  Control d'Unitats d'obra. 
 

Es sol·licitarà, als laboratoris homologats, pressupostos sobre control de qualitat de les unitats d'obra, 
escollint el que sigui més adient per a les condicions de l'obra. L'import correrà a càrrec del Promotor. 
El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de 
la Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de funcionament: 
1. A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que s'abonaran, 
sempre, a partir dels preus unitaris acceptats. 
2. Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres i a 
l'Empresa Constructora. En cas de resultats negatius, s’anticiparà la comunicació telefònicament, a fi 
de prendre les mesures necessàries amb urgència. 
 
1.24.  Clàusula addicional xarxa d'abastament d'aigües. 
 

El Contractista haurà de tenir en compte en la seva oferta econòmica que les obres relatives al 
subministrament i al muntatge de tots els materials que conformen les xarxes d'abastament d'aigües, 
hauran d'ésser subcontractades a la corresponent companyia d'aigües concessionària del Servei 
Municipal. 
Per tant es convenient que per a la redacció de l'estudi econòmic el Contractista, independentment 
de les previsions del projecte, recapti l'oferta econòmica actualitzada de les corresponents 
Companyies d'Aigües ja que aquesta serà la que primarà en l'execució de les xarxes d'abastament. 

 
2.  UNITATS D'OBRA CIVIL. 
 
2.1.  Materials Bàsics. 
 

Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres, seran de primera qualitat i 
acompliran les especificacions que s'exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i Ponts del MOPU (Juliol 1976) i  Instruccions, Normes i 
Reglaments de la legislació vigent. 
 
2.2.  Esbrossada i neteja dels terrenys. 
 

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les 
zones designades, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol 
altre material no desitjable. 
La seva execució inclou les operacions següents: Excavació dels materials objecte d'aclariment i 
esbrossada i retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. Tot això realitzat d'acord amb 
les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, inclouen els corresponents 
documents del Projecte. 
 

Execució de les obres. Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures existents, 
d'acord amb el que, sobre això, ordeni l'encarregat facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà 
els elements que calgui conservar intactes. 
Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres que calgui conservar es procurarà que, els que 
s'han d'aterrar, caiguin cap el centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar 
damnatges a d'altres arbres, en el tràfic per carretera o ferrocarril, o a estructures properes, els arbres 
s'aniran trossejant per llur brancada i tronc progressivament. Si per tal de protegir aquests arbres o 
altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre 
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mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni l'encarregat facultatiu de 
les obres. 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran 
eliminades fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm)  per sota de l'esplanada. 
Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels amb 
un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del 
terraplè ni a menys de quinze centímetres (15 cm) de profunditat sota la superfície natural del terreny. 
També s'eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta centímetres 
(50 cm) per sota de l'esplanada. 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran 
en trossos adequats i, finalment, s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels 
munts que han de ser cremats o llençats. La longitud dels trossos de fusta serà superior a tres metres 
(3 m) si ho permet el tronc. Ara bé, abans de procedir a tallar arbres, el Contractista haurà d'obtenir 
els consegüents permisos i autoritzacions, si s'escau, sent al seu càrrec qualsevol tipus de despesa 
que ocasioni el concepte esmentat. 
Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les 
zones pròximes a les obres. 
Cap fita o marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevulla classe, 
serà feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, la 
seva situació o aprovat el seu desplaçament. 
La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada es farà com es diu a continuació: Tots els 
subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que, sobre 
això, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran retirats pel 
Contractista de la manera i als llocs que assenyali el facultatiu encarregat de les obres. 
 

Mesurament i abonament. S'acomplirà, en tot moment, el que es prescriu al PG 4. El mesurament i 
abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats, i exempts de material. 
El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a 
l'apartat precedent. Simultàniament a les operacions desbrossada es podrà excavar la capa de terra 
vegetal. Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la 
Direcció de les obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es 
mesuraran i s'abonaran al preu de l'excavació, en qualsevol tipus de terreny. El transport a 
l'abocador, o a l'amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte. 
 
2.3.  Excavacions en qualsevol tipus de terreny. 
 

Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del 
replanteig general de les obres, els plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les obres. 
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, 
així com llur refí i l'execució de cunetes provisionals o definitives. La rectificació del talussos, ja 
esmentada, s'abonarà al preu d'excavació del Quadre de Preus nº 1. 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar 
l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a endegar la col·locació de la Sub-base 
granular, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no acompleix les condicions de 
capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en 
sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definitiu per a totes les 
excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol 
tipus de terreny. L'excavació especial de talussos en roca s'abonarà al preu únic definitiu d'excavació. 
Si durant les excavacions apareixen sorgiments o filtracions motivades per qualsevol causa, 
s'executaran els treballs d'acord amb les indicacions existents a la normativa vigent, i es consideraran 
inclosos en els preus d'excavació. 
Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a criteri del Director 
de les obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a 
l'abocador, no sent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport. El Director de 
les obres podrà autoritzar l'abocat de materials a determinades zones baixes de les parcel·les 
assumint el Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense reclamar 
compensació econòmica de cap tipus. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les 
cotes de les voreres més pròximes. 
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Mesurament i abonament. Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, 
mesurant per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs. No són abonables els 
despreniments o els augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquest 
Projecte. 
Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum 
corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. S'entén per 
volum de terraplè, o replè, el que correspon a aquestes obres, després d'executar-les i consolidar-les, 
segons el que es preveu en aquestes condicions. 
 

Advertència sobre els preus de les excavacions. A més del que s'especifica als articles anteriors, i a 
d'altres on es detalla la forma de l'execució de les excavacions, haurà de tenir-se en compte el 
següent: el Contractista, a l'executar les excavacions, s'atindrà sempre als plànols i instruccions del 
Director Facultatiu. En cas que l'excavació a executar no fos suficientment definida, sol·licitarà 
l'aclariment necessària abans de procedir a la seva execució. Per tant, no seran d'abonament els 
despreniments ni els augments de seccions no previstos al Projecte o fixats pel Director Facultatiu. 
Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor volum 
d'excavació que el que hauria de resultar de tots el plànols, o de les prescripcions fixades, sols es 
considerarà d'abonament el volum realment executat. En tots el casos, els buits que quedin entre les 
excavacions i les fàbriques, inclús resultants dels despreniments, s'hauran de reomplir amb el mateix 
tipus de material, sense que el Contractista rebi, per això, cap quantitat addicional. 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atendrà al 
que decideixi ei Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del Pressupost, 
figuri als Pressupostos Parcials del Projecte. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja 
indicades, tots el auxiliars i complementaris, com són: instal·lacions, subministrament i consum 
d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de qualsevulla 
classe de maquinària amb totes llurs despeses i amortitzacions, etc. així com els entrebancs produïts 
per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
 
2.4.  Terraplens. 
 

Consisteixen en l'estesa i compactació de materials terrencs procedent d'excavacions o préstecs. Els 
materials per a formar terraplens acompliran les especificacions de la Normativa vigent. L'equip 
necessari per a efectuar la seva compactació es determinarà per l'encarregat facultatiu, en funció de 
les característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra. 
El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, però això necessitarà l'autorització del Director 
Facultatiu, que sols la concedirà quan, amb l'equip proposat pel Contractista, obtingui la compactació 
requerida, al menys, al mateix grau que amb l'equip proposat pel facultatiu encarregat. 
El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 
superfícies, efectuant els treballs necessaris de refinament i compactació. A continuació s'estendrà el 
material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a que, amb els mitjans disponibles, 
s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de 
característiques uniformes, i si no ho fossin s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-los 
convenientment amb els mitjans adequats per a això. 
No s'entendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les 
condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l'encarregat facultatiu. En cas que 
la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 
 

Mesurament i abonament.  Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i 
compactat al seu perfil definitiu, mesurant per diferència entre perfils presos abans i després dels 
treballs. El material a utilitzar serà en algun cas, provinent de l'excavació a la traça; en aquest cas el 
preu del replè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, carrega, 
transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs s'obtinguin 
d'excavació de parcel·les del polígon. El Director de les obres podrà autoritzar l'excavació a 
determinades parcel·les, a fi d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada excavació de préstecs a 
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les parcel·les, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per sota de les cotes de les 
voreres més pròximes. 
Els terraplens considerats com a replens localitzats o pedraplens, s'executaran d'acord amb la 
normativa vigent al respecte, però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 
 

Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon. Quan sigui necessari obtenir els 
materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el 
cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevulla distància, estesa, humectació, 
compactació, anivellació i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat 
de terraplè. 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin 
necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les 
obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 
 
2.5.  Demolicions i reposicions. 
 

Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la 
construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer, per a donar per finalitzada l'execució 
de l'obra. 
La seva execució inclou les operacions següents: enderrocament o excavació de materials i retirada 
dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o amàs definitiu. Tot això realitzat d'acord 
amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels 
documents del Projecte. 
 

Execució de les obres. L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. 
Aquestes operacions s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes 
condicions de seguretat suficients i evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que 
ordeni el facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de 
conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la forma de transport d'aquells. 
 

Mesurament i abonament. Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus nº 1. El preu 
corresponent inclou la càrrega sobre camions i el transport a l'abocador o lloc d'utilització, així com la 
manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva execució. Sols seran d'abonament 
les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els trencaments de canonades, de 
qualsevulla mena i format. 
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de 
possible utilització o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de l'obra. 
 

Reposicions. S'entén per reposició, la reconstrucció d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari 
enderrocar per a l'execució de les obres; s'han de realitzar de tal forma que les esmentades fàbriques 
han de quedar en les mateixes condicions que abans de començar les obres. Les característiques 
d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix grau de qualitat i textura. 
La demolició s'abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus nº 1. Les reposicions 
s'abonaran als preus del Quadre de Preus nº 1, com si es tractés d'obres de nova construcció. 
 
2.6.  Sub-base Granulars. 
 

Condicions generals. Els materials a utilitzar a les sub-bases granulars seran àrids naturals o 
procedents del picament i trituració de pedra de pedrera o grava natural, sorres, escòries, sòls 
seleccionats o materials locals exempts d'argila, marga o altres matèries estranyes. 
En tot moment s'acompliran les especificacions de la Normativa vigent. Abans de col·locar la 
sub-base granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de refí i compactació 
de l'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris. 
Els percentatges d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes, i es comprovaran els 
pendents transversals de la plataforma. 
 

Mesurament i abonament. Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i 
compactats, mesurats sobre els plànols del Projecte. El preu inclourà la preparació de la superfície 
d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions 
necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 
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2.7.  Base Granular. 
 

S'acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent. Abans de col·locar la capa 
de base granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de refí i compactació 
de la capa de sub-base, i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material 
i de la superfície de sub-base seran els correctes, i es comprovaran els pendents transversals. 
En el cas d'emprar base d'origen granític es comprovarà el grau de friabilitat de l'àrid, mitjançant 
assaig CBR o similar; en tot moment l'índex CBR serà > 80. 
 

Mesurament i abonament.  Es mesurarà i abonarà per metre cúbic (m3) realment executat i 
compactat, mesurat sobre els plànols del Projecte. El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, 
transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar completament 
acabada la unitat. 
 
2.8.  Paviments. 
 

Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es 
comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refí i compactació de l'esmentada capa 
de base i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la 
superfície de base seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 
 

Paviments asfàltics. Les mescles asfàltiques en calent seran aprovades per a llur ús per l'encarregat 
facultatiu, i llur qualitat, característiques i condicions s'ajustaran a la Instrucció pel control de 
fabricació i posta en obra de mescles bituminoses, així com a les instruccions vigents, sobre ferms 
flexibles. Acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent. 
Es mesuraran i abonaran per tones (Tn) calculades a partir dels metres quadrats (m2) de paviment 
executat, i amb el gruix definit als plànols del Projecte i la densitat real obtinguda als assaigs. 
Els preus inclouran l'execució dels regs d'imprimació i adherència, i de tota l'obra de pavimentació, 
incloent el transport, fabricació, estesa, compactació i els materials (àrids, lligants, filler i possibles 
additius). 
 

Altres paviments. Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels 
mateixos, l'equip necessari per a l'execució de les obres, la forma d'executar-les, així com el 
mesurament i abonament de les unitats referides al tipus de paviment, tals com tractaments 
superficials, macadams o paviments de formigó, s'estarà, en tot moment, a allò que disposa la 
Normativa vigent, llevat dels lligants, que es consideren sempre inclosos a la unitat d'obra definida. 
 
2.9.  Excavació i replè de rases i pous. 
 

La unitat d'excavació de rases i pous compren totes les operacions necessàries per a obrir les rases 
definides per a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis, 
definides al present Projecte, i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions dels plànols del Projecte i Normativa 
vigent, amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres 
de la Direcció de les obres. Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un 
sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en 
roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
Si durant l'execució de les excavacions apareixen surgències o filtracions motivades per qualsevulla 
causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar les aigües. El cost de les 
esmentades operacions estarà comprès als preus d'excavació. 
El preu de les excavacions comprèn també les entibacions que siguin necessàries i el transport de 
les terres a l'abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les obres podrà autoritzar, si és 
possible, l'execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d'apuntalament, però els volums 
sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m3) 
excavats d'acord amb el mesurament teòric dels plànols del Projecte. 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; 
la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels 
apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits 
o a l'abocador; indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de les àrees afectades. A l'excavació de 
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rases i pous serà d'aplicació l'advertència sobre els preus de les excavacions esmentada a l'article 
2.3. del present Plec. 
Quant durant els treballs d'excavació apareixin serveis existents, amb independència del fet que 
s'hagin contemplat o no al Projecte, els treballs s'executaran incloent amb mitjans manuals, per a no 
fer malbé aquestes instal·lacions, l'excavació es completarà amb el calçat o penjat en bones 
condicions de les conduccions d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. 
o amb qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a 
pagament per aquests conceptes. 
El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 
2.4). El Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les 
tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, s'obtindran 
els materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d'abonament els treballs 
d'excavació i transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de 
replè de rases definit al Quadre de Preus nº 1. 
En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar s'abonarà segons 
preu d'excavació de préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus nº 1. 
 
2.10.  Vorades prefabricades de formigó. 
 

Es un element resistent prefabricat que, col·locat sobre una base adequada, delimita una calçada o 
una vorera. Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 

Característiques generals. Les característiques generals seran les definides als plànols del Projecte. 
Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre 
que siguin aprovades per la Direcció d'obra. 
 

Normes de qualitat.  Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular 
diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat 
(350 Kg/cm2). 
Desgast per fregament: 
 -  Recorregut : mil metres (1.000 m). 
 -  Pressió : sis-cents grams per centímetre quadrat (0,60 Kg/cm2). 
 -  Abrasiu : Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2) (per via humida). 
 -  Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,50 mm). 
 -  Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 80 
Kg/cm2). 
 

Recepció. Es rebutjaran a l'amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al 
transport. No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les 
dimensions assenyalades a les característiques generals, amb unes toleràncies de més o menys un 
centímetre (+/-1 cm.). 
 

Mesurament i abonament. S'abonaran per metre lineal (ml), col·locat i totalment acabat, exclòs el 
formigó de base necessari. Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent al Quadre de Preus nº 1. 
 
2.11.  Rigoles. 
 

Rigoles de llosetes blanques de morter comprimit per a rigoles. Es una rajola composta d'una capa 
d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa de base de morter 
menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. Aquesta rigola prové de fàbrica 
especialitzada. 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 
cm) de costat i vuit centímetres (8 cm) de gruix. La cara superior de desgast serà de dotze 
mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa. Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 
Garantirà, en quant al desgast per fregament, les següents normes de qualitat: 
 -  Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250 m). 
 -  Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (O,60 Kg/cm2). 
 -  Abrasiu: sorra silícica un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2), (per via humida). 
 -  Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a un amb cinc mil·límetres (1,50 mm). 
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No seran de recepció les llosetes si llurs dimensions especificat anteriorment, amb unes toleràncies 
màximes de dos mil·límetres (2 mm), en més o en menys. De cada amàs s'assajaran tantes llosetes 
com indiqui el Director Facultatiu de l'Obra. Si el terme mig dels resultats no abasta els límits 
previstos, es rebutjarà l'amàs. 
S'abonarà per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. 
Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 

Vorades tipus rigola per a aparcaments. Les vorades tipus rigola per a aparcaments seran 
prefabricades, de formigó, i acompliran les especificacions de l'article 2.11. relatives a execució, 
mesurament i abonament. 
 
2.12.  Formigons. 
 

Es consideren els següents tipus de formigons: formigó H-150 de cent quilograms (100 Kg) de 
resistència característica a vint-i-vuit (28) dies, formigó H-200 de dos-cents quilograms (200 Kg.) de 
resistència característica a vint-i-vuit (28) dies i formigó H-250 de dos-cents cinquanta quilograms 
(250 Kg) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. Tots els formigons acompliran l'EHE-98, 
considerant com a definició de resistència característica la d'aquesta Instrucció. Tots els formigons 
seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants. Es fabricarà sempre amb 
formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1') i inferior al minut i mig (1'30"), i de tal 
forma que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada barreja. 
 

Prescripcions. A mes de les Prescripcions de l'EHE-98 es tindran en compte les especificades en 
aquest apartat. La instal·lació de transport i posta a l'obra es fars de tal forma que el formigó no perdi 
compacitat ni homogeneïtat. No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un 
metre cinquanta centímetres (1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distància.  
Queda prohibit l'ús de canaleres o trompes pel transport o per la posta a l'obra del formigó sense 
l'autorització del facultatiu encarregat. No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la 
resistència o qualsevulla de les característiques del formigó. Per al formigonat, en temps fred o 
calorós, se seguiran les prescripcions de l'EHE-98. Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que 
estigui gelat. 
El vibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, 
sense que es mogui horitzontalment mentre que estigui submergit al formigó. Es procurarà extremar 
el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de bosses de pedres i de coqueres. 
En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EHE-98. 
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera que acompleixin 
les prescripcions de l'EHE-98, i procurant que llur nombre sigui el menor possible. 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb 
sacs de gerga humits per a protegir-la dels agents atmosfèrics. Abans de recomençar el treball, es 
prendran les disposicions necessàries per a aconseguir una bona unió del formigó fresc amb el que 
està endurit. 
Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. Com a 
mínim, durant els set (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment humides, 
mitjançant el reg, la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals hauran de mantenir-se 
constantment humides. 
La temperatura de l'aigua utilitzada al reg no serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del 
formigó, per a evitar la producció de badadures per refredament brusc. 
També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials 
impermeables, prèvia autorització per escrit del Director Facultatiu. 
Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o rugositats 
i sense que sigui necessari aplicar, en aquests paraments, enlluïts, que no podran ser, en cap cas, 
executats sense l'autorització prèvia del Director Facultatiu. 
Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a compte 
del Contractista. La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent: 
 -  Paraments vistos = sis mil·límetres (0,006 m). 
 -  Paraments ocults = vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m). 
En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades als 
set (7) o vint-i-vuit (28) dies. S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta 
metres cúbics (50 m3) de formigó utilitzat a voltes i soleres. 
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A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes cadascuna, per a 
trencar cada sèrie als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de trencament, a cada 
sèrie, la mitja dels resultats, descartant els dos (2) extrems. 
Les provetes s'amaçonaran de forma similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en condicions 
anàlogues a les d'aquest. Si passats vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos menor a 
l'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent (20%), s'extrauran provetes de l'obra i si 
la resistència d'aquestes també fos menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. En canvi, si la 
resistència de les provetes extretes fos més gran que la de les d'assaig, es podrà acceptar l'obra en 
cas que es pugui efectuar, sense perill, un assaig en carrega amb una sobrecàrrega superior en un 
cinquanta per cent (50%) a la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de 
ser admissible. 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) de 
les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. 
En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estès compresa entre el 
vuitanta i el cent per cent (80 i 100 %) de l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb 
reserves, l'obra, després dels assaigs de càrrega corresponents. 
Els rotlles i encofrats seran de fusta, (acomplint les condicions exigides a l'apartat corresponent) 
metàl·lics o d'altre material adient, a criteri del Director Facultatiu. 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat hauran de posseir la 
resistència i la rigidesa necessària per a que, amb la marxa prevista del formigó, no es produeixen 
moviments locals de més de cinc mil·límetres (0,005 m.). 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per a aconseguir 
que els paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves de més de cinc 
mil·límetres (0,005 m). 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se'ls hi pugui aplicar, per a facilitar 
l'encofrat, no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, deixant 
obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca. 
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'entumiment de les mateixes, per la humitat 
del reg o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durat el formigonat. 
Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop 
desencofrada i carregada la peça de formigó, aquesta conservi contrafletxa del 1:300 de la llum. 
S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i resultats dels quals 
estiguin sancionats per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i que, 
per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. 
 

Mesurament i abonament. Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb 
els plànols de detall resultants del replanteig de les obres. i s'abonaran per metres cúbics (m3). 
El preu dels encofrats va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquests preus inclouen els 
materials dels encofrats la maquinària i la mà d'obra necessària per a la col·locació. 
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions 
necessàries per a executar la unitat d'obra menys les armadures i llur col·locació, que s'abonarà al 
preu del quilogram (Kg) d'acer col·locat. 
Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries per a 
l'execució del formigonat, a criteri de la Direcció de les obres, es consideraran incloses als preus dels 
formigons. 
 

Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica. Únicament s'abonarà el volum d'obra de 
fàbrica realment executat conforme a les condicions i amb subjecció als perfils de replanteig, i plànol 
dels mateixos, que figuren al Projecte o ordres escrites del Director Facultatiu. Per tant, en cap cas 
seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel Contractista pel seu compte, sense 
tenir l'autorització del Director Facultatiu. 
Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols de 
seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Facultatiu 
Director per escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions que han de donar-se a la secció. 
Per això el Contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició 
exacta d'aquelles dimensions que no es trobin definides. 
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2.13.  Pavimentació de Voreres i rajoles de morter comprimit. 
 

La rajola de morter comprimit és una rajola d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, àrid fi i, 
en casos particulars, colorants, que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment 
i àrid més gruixut, que constitueix el dors. Aquest tipus de rajola prové de fàbrica especialitzada. 
 

Característiques generals. Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat, amb vint 
centímetres (0,20 m.) de costat i quatre centímetres (0,04 m) de gruix. 
 

Constitució. Està constituït per una cara superior de desgast de dotze mil·límetres (0,012 m) de gruix i 
una cara inferior de base de vint-i-vuit mil·límetres (0,028 m) 
Les llosetes normals es fabricaran, només, amb ciment Pòrtland i sorra natural; en canvi, les de color 
es faran amb ciment Pòrtland i sorra natural a la seva capa base, i amb ciment blanc acolorat i sorra 
de marbre a la capa superior de desgast. El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la 
Inspecció Facultativa. 
 

Normes de Qualitat. Desgast per fregament: 
 -  Recorregut: (250 m) dos-cents cinquanta metres. 
 -  Pressió: (0,60 Kg/cm2) sis-cents grams per centímetre quadrat. 
 -  Abrasiu: sorra silícica 1 g/cm2 per via humida. 
 -  Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a 2 mm. 
 -  Resistència a la flexió. Flexió per peça completa sobre quatre (4) suports situats entre sí a divuit 

centímetres (0,18 m), i càrrega puntual al centre: superior a (350 Kg) tres-cents cinquanta 
quilograms. 

 

Recepció. No seran de recepció les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten a 
l'especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (0,002 m), en més o en 
menys. 
 

Mesurament i abonament. S'abonaran per metre quadrat col·locat i totalment acabat. El morter es 
considerarà inclòs al preu, però el formigó H-100 de base s'abonarà al preu corresponen al Quadre 
de Preus nº 1. 
 
2.14.  Canonades de Formigó. 
 

Es defineixen com a canonades de formigó les formades amb tubs prefabricats de formigó en massa 
o armat. S'utilitzen per a la conducció d'aigües sense pressió o per allotjar cables o conduccions de 
diferents serveis. S'exclouen d'aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per a captació d'aigües 
subterrànies. També s'exclouen els utilitzats a les canonades a pressió. 
El formigó i les armadures que s'utilitzin a la fabricació dels tubs, així com els materials utilitzats a la 
solera i a les juntes, acompliran les condicions especificades als corresponents articles del present 
Plec i a les Normativa vigent. 
La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat on romandran, aproximadament, tres (3) 
dies; estaran protegits del sol i de corrents d'aire, i es mantindran suficientment humits, si no està 
prevista una classe de cura. La temperatura ambient no ha de baixar dels cinc graus centígrads (5ºC) 
durant el període del curat. 
Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran 
nítides i les superfícies frontals, verticals a l'eix del tub. Les esmentades arestes s'arrodoniran amb un 
radi de cinc mil·límetres (0,005 m). Un cop s'hagi pres el formigó, no es procedirà al seu allisat amb 
abeurada de ciment. 
Els tubs se subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta 
en més d'un cinc per mil (0,50%) de la longitud útil. Els tubs no contindran cap defecte que pugui 
reduir llur resistència, impermeabilitat o durabilitat. 
Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical emetran un soroll clar al colpejar-los amb un martell 
petit. Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per a acceptar una pressió de treball màxima de 
cinc-cents grams per centímetre quadrat (O,50 Kg/cm2). Els conductes hauran de ser sotmesos a la 
prova de pressió interior i estanquitat segons els mètodes que es fixen a les Normes per a canonades 
de formigó de l'IET cc. 
Per a l'estanquitat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per centímetre 
quadrat (0,50 Kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al valor W, en litres, (l) calculat segons la 
següent fórmula: W = Ýn . L, sent Ýn el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres (m). 
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A pressió interior, la canonada muntada haurà de resistir una pressió màxima de prova de set-cents 
grams per centímetre quadrat (0,70 Kg/cm2), durant trenta minuts (30'), sense que el manòmetre 
experimenti un descens superior a cent grams per centímetre quadrat (0,10 Kg/cm2). 
En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de 
compressió, Qf, en quilograms per metre (Kg/m) de longitud útil, indicats a la taula següent: 
 

Conductes circulars. Conductes ovoides. 
Ýn (mm) Valor mínim de Qf (Kg/m) b x h (mm) Valor mínim de Qf (Kg/m) 

100 2.500 600 x 900 4.000 
150 2.500 800 x 1.200 5.000 
200 2.500 1.000 x 1.500 6.000 
250 2.500 1.200 x 1.800 7.000 
300 2.500   
400 2.500   
500 3.000   
600 3.600   
700 4.200   
800 4.800   

1.000 6.000   
1.200 7.200   
1.500 9.000   

 

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-los, presentin trencs a les pestanyes de les juntes o 
qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanquitat. La Direcció fixarà la classe i el 
nombre dels assaigs precisos per a la recepció dels tubs. 
 

Execució de les obres. L'execució de les obres inclou les operacions següents: Subministrament del 
tub, preparació de l'assentament i col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i 
entroncament amb d'altres elements o canonades. 
Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada, un cop executada, es revestirà amb 
formigó tipus H-100, a fi que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues importants. 
La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 
compactació, etc.) i en l'execució d'un llit de sorra o material anàleg, per a l'assentament correcte dels 
tubs, juntes, colzes, etc, Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al 
formigonat de la solera queda inclosa en aquesta operació d'assentament. 
Un cop preparat l'esmentat assentament o executada la solera de formigó, es procedirà a la 
col·locació dels tubs, en sentit ascendent, curant llur alineació per a qui sigui perfecta i amb pendent. 
Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els què presentin defectes. La col·locació s'efectuarà 
amb els mitjans adequats per tal d'evitar damnatges als tubs per cops deguts a subjeccions dolentes, 
etc. La construcció de les juntes s'ajustarà al que figura als plànols o Prescripcions Tècniques 
Particulars o, en cas que no hi siguin, a les Instruccions de la Direcció. En tot cas, seran 
completament estanques. Es rebran amb morter de ciment, MH-450, es podran segellar amb betum 
asfàltic. Sempre que sigui possible, les juntes es rebran i segellaran interiorment. 
Si està previst el recobriment amb formigó, es procurarà la immobilitat dels tubs durant aquesta 
operació. El formigó no contindrà àrids superiors a tres centímetres (0,003 m) 
La Direcció podrà exigir assaigs d'estanqueïtat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, 
tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d'estanqueïtat, 
el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. El 
cost de les proves serà a compte del contractista, amb càrrec a les despeses d'assaig. 
 

Mesurament i abonament. Les canonades de formigó es mesuraran pels metres (m) de longitud de 
llur generatriu inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a tronetes, registres, 
etc. A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del 
tub. L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, l'execució de juntes, les peces especials 
i els entroncaments amb tronetes o altres canonades. 
El material d'assentament o solera de formigó, fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. Llevat de 
prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs de formigó, si s'executa, és d'abonament 
independent. 
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2.15.  Tronetes i Pous de Registre. 
 

Es defineixen com a tronetes i pous de registre les obres petites que completen el sistema de 
drenatge longitudinal o transversal, o les conduccions de serveis. Seran de formigó construïts "in 
situ", prefabricats o d'obra de fàbrica. Per a llur construcció s'utilitzaran formigons tipus H-200 o 
H-250, segons sigui o no armat, llevat d'indicació en contra als Plànols o Prescripcions Tècniques 
Particulars. 
 

Execució de les obres. L'excavació i posterior replè de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes 
obres, s'executarà segons el que es prescriu a l'article del present Plec. Un cop efectuada 
l'excavació, es procedirà a construir o col·locar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions 
definides als plànols, tenint cura especial en l'acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades 
per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb morter MH-450. 
 

Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat d'indicació en contra, es 
col·locaran de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 

Mesurament i abonament. Les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (ut) 
realment executades, en el ben entès que els pous de registre s'abonaran mitjançant l'únic preu 
definit d'unitat de pou de registre. No podrà ser objecte d'abonament independent l'execució d'alguns 
pous d'alçades superiors a les normals, ja que el preu s'ha deduït de l'alçada mitja de pous. 
 
2.16.  Embornals i buneres. 
 

Es defineix com a embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on 
es recull l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o, en general, de 
qualsevol construcció. 
Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement horitzontal 
generalment protegida per una reixeta que acompleix una funció anàloga a la de l'embornal, però de 
manera que l'entrada de l'aigua sigui quasi vertical. Els diferents materials acompliran el que es 
prescriu als corresponents articles del present Plec. 
 

Execució de les obres. Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Prescripcions 
Tècniques Particulars i amb el que sobre el tema ordeni la Direcció. La troneta, o pou de caiguda 
d'aigües, es realitzarà d'acord amb el que s'especifica a l'article "Tronetes i pous de registre". Després 
de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les acumulacions de 
fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i s'haurà de mantenir lliure d'aquestes 
acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres. 
 

Mesurament i abonament. Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (ut) realment construïdes. 
En aquesta unitat es considerarà inclosa la troneta, o pou de caiguda d'aigües, la reixeta i tapa, així 
com l’excavació i replè, llevat de prescripció en contra. També estarà inclosa al preu la conducció 
pera comunicar l'embornal amb el pou de registre més pròxim. 
 
2.17.  Obres de fàbrica de totxana. 
 

S'executaran d'acord amb la Normativa vigent, i s'abonaran als preus del Quadre de Preus nº 1. 
 

Reenfonsament, esquerdejats i arrebossats brunyits. Acabades les obres de fàbrica de totxana vista, 
s'abaixaran totes les plaques amb el mateix morter amb que s'han construït, curant que els 
paraments presentin la major uniformitat possible i enrasat el morter de les juntes amb les vores de 
les totxanes. 
Quant els paraments corresponents exigeixin ser esquerdejats, es practicaran prèviament les 
corresponents operacions de reenfonsat esmentades anteriorment, amb la sola diferència que el 
morter de les juntes ha d'arribar només fins a cinc mil·límetres (0,005 m) de les vores de les totxanes, 
en lloc d'enrasar amb aquestes. Practicant el reenfonsat, s'esquerdejaran les superfícies amb el 
morter de ciment proposat per a aquesta fi als documents corresponents. En aquells paraments 
corresponents a obres ja construïdes, a les quals es necessiti un arrebossat brunyit, a més de 
l'esquerdejat necessari per a omplir buits de les juntes i de la fàbrica, es practicarà, en general, 
l'esquerdejat d'acord amb tot el que s'ha esmentat, i sobre aquest s'executarà un arrebossat brunyit 
amb la mescla de ciment proposada per a aquesta fi als documents del Pressupost. Per últim, per els 
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paraments de nova planta que necessitin un arrebossat brunyit, s'executarà aquest d'acord amb el 
que s'expressa a l'última part del paràgraf anterior. 
 

Mesurament i abonament. Totes les operacions esmentades al present article no seran d'abonament 
independent, per considerar-les incloses als preus de les unitats de fàbriques de totxana. 
 
2.18.  Accessos i connexions amb vials existents. 
 

El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb vials 
existents, que a judici de la Direcció de les obres siguin necessàries. El mesurament i abonament de 
les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus nº 1, i amb els mateixos criteris que la resta 
d'obres projectades. 
 
2.19.  Abastament d'aigües. 
 

Per a l'execució de les obres d'abastament d'aigües s'acompliran, en tot moment, les prescripcions 
del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua. 
Els tubs seran de qualsevol material admès per la Normativa vigent i els timbratges seran els 
corresponents a la pressió normalitzada de vint quilograms per centímetre quadrat (20 Kg/cm2). 
En qualsevol cas, el Contractista haurà d'executar les obres i emprar els materials necessaris d'acord 
amb la normativa de la companyia subministradora d'aigües, de la qual haurà d'assabentar-se i 
tenir-la en compte als càlculs de les ofertes econòmiques. El tipus de juntes seran les exigides per 
l'entitat subministradora, així com totes les peces especials. L'execució de les rases, col·locació de 
canonades, material de protecció, execució de juntes, proves de la canonada instal·lada i altres 
operacions necessàries, es faran d'acord amb les operacions descrites anteriorment. La protecció 
necessària a les zones de pas de vials s'executarà d'acord amb les solucions grafiades als plànols de 
detall. 
 

Mesurament i abonament. L'execució de les rases i replens s'abonarà als preus únics d'excavació de 
rases, pous i replens compactats, definits al Quadre de Preus nº 1. Les canonades es mesuraran i 
abonaran per metres lineals (ml) col·locats. Els preus del metre lineal (ml) de conduccions inclouran 
els materials a peu d'obra, la col·locació, l'execució de juntes, les proves de la canonada instal·lada, i 
totes les peces especials que siguin necessàries per a finalitzar totalment les obres d'abastament, 
inclòs el formigó d'ancoratge als punts singulars. Ara bé, les vàlvules, hidrants, boques de reg i sorra 
per a protecció de les conduccions seran d'abonament independent. 
 
2.20.  Senyalització i balisament. 
 

S'ajustarà, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulació vigent. El mesurament i abonament 
de totes les obres de senyalització es realitzarà d'acord amb els preus definits al Quadre de Preus nº 
1. Els preus esmentats inclouran tots els materials i operacions necessàries per a deixar concloses 
les unitats corresponents de les línies, marques vials, plafons i senyals. El preu dels senyals inclourà 
els fonaments, els pals metàl·lics i llur col·locació. 
 
2.21.  Aplicació de la clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 

La definició dels elements de detall de les obres d'urbanització, podrà tenir en compte l'aplicació de la 
Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals. A fi de poder harmonitzar les obres de 
detall de clavegueram, abastament, i altres detalls o elements constructius, amb les obres existents a 
l'entorn urbanístic, el Director de les obres podrà considerar el contingut de l'esmentada clàusula, 
sempre que això no suposi costos addicionals. La dita clàusula també podrà ser d'aplicació a les 
propostes de modificació de determinats elements dels serveis, a fi d'ajustar-se a les normatives de 
les Companyies corresponents. El present article serà d'aplicació a criteri del Director de les obres. 
 
2.22.  Altres Unitats no especificades en aquest Plec. 
 

Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referida en aquest Plec de Condicions Generals 
haurà d'acomplir les condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el seu defecte, 
acomplirà el que prescriu la normativa vigent. 
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3. UNITATS D'OBRA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC. 
 
3.1.  Condicions Generals. 
 

A més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d'aplicació les generals, 
especificades als següents documents: 
-  Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les Instruccions Tècniques Complementàries (Reial 

Decret 842/02, BOE 18/09/02) (Modificació BOE 05/04/04). 
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de novembre). 
- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions 

Transformadores, aprovats per l’Ordre de 23 de febrer del 1.949. 
- Normes Tecnològiques de l'Edificació (N.T.E.), del "Ministerio de la Vivienda". 
- Normes i Instruccions del "Ministerio de la Vivienda", sobre Enllumenat Urbà.  
- Normes UNE declarades d'obligat acompliment. 
- Les recomanacions d'U.N.E.S.A.. 
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel "Ministerio de 

Obras Públicas". 
Seran també d'obligat compliment les normes i costums particulars de la companyia subministradora, 
així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la 
nova legislació aplicable que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present obra. El 
Contractista s'obliga a mantenir amb l'empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del 
Tècnic Encarregat, per tal d'evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
 

Permisos, llicències i dictàmens. El Contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i 
dictàmens necessaris per a l'execució i posta en servei de les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, 
taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i del visat del Projecte d'Enllumenat Públic, pel 
Col·legi Professional corresponent. El contractista també haurà d'abonar totes les despeses 
necessàries per a l'obtenció de l'aprovació prèvia de projecte i l'autorització de posta en servei, per 
part de la D’al·legació Provincial d’Indústria. 
 

Materials. 
Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera 
qualitat. 
 

Documentació Prèvia a l'inici de les obres elèctriques. Un cop adjudicada l'obra definitivament, i 
abans de la instal·lació, el Contractista presentarà al Tècnic Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, 
certificats de garantia, de "colada", etc. dels materials que s'han d'utilitzar a l'obra. Abans d'instal·lar 
qualsevol material, caldrà presentar: 
- Bàculs i columnes: certificats i plànols amb totes les característiques del suport (mides, gruixos, 

tipus d'acer, característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest Plec de Condicions, plànols 
i altra documentació d'aquest Projecte. Certificat de "colada". 

- Lluminàries: certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que 
composen la lluminària, i més concretament del reflector. Corbes fotomètriques 

- Llums: certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitja 
i flux lluminós. 

- Equip d'encesa: Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
- Cables: protocol d'assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 
- Tubs i canalitzacions: catàlegs del fabricant amb els tipus de materials, gruixos i resistència. 
La totalitat dels documents que es lliurin hauran d'anar identificats pel fabricant, instal·lador o persona 
qualificada, amb menció expressa de l'obra on van destinats. 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l'obra. 
Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per 
la Direcció de l'obra, àdhuc després de ser col·locats, si no acomplissin les condicions exigides en 
aquest Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per d'altres que acompleixin les esmentades 
qualitats. 
Els materials rebutjats per la Direcció de l'obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats 
pel Contractista immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de 
l'obra podrà manar retirar-los, pel mitjà que cregui oportú, per compte de la Contracta. 
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Tots els materials i elements estaran en prefecte estat de conservació i ús i es rebutjaran aquells que 
estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s'especifiquin 
expressament en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitat que s'utilitzen normalment per 
l'empresa subministradora d'electricitat, i previ el vist i plau del Director de l'obra. 
 

Reconeixements i assaigs. Quan el Director de l'obra ho cregui oportú, podrà manar i encarregar 
l'anàlisi, assaig o comprovació dels materials, elements o instal·lacions, bé sigui a la fàbrica d'origen, 
als laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons cregui més adient, malgrat que no hi siguin indicats 
en aquest Plec. En cas de discrepància, els assaigs o proves s'efectuaran al Laboratori Oficial, que la 
Direcció de l'obra designi. Les despeses ocasionades per aquestes proves i llur comprovació seran a 
compte de la Contracta. 
 

Personal. La Contracta tindrà, en tot moment, un encarregat capacitat al front de l'obra, mentre es 
realitzin els treballs, el qual rebrà, acomplirà i trametrà les ordres que li doni el Director. També hi 
haurà sempre a l'obra el nombre i classe d'operaris que facin falta per al volum i naturalesa dels 
treballs que s’hagin de realitzar, els quals seran de reconeguda aptitud i experimentats en l'ofici. 
Quan la Direcció de l'obra ho cregui convenient, podrà manar que un tècnic titulat, de la categoria 
oportuna, representi al Contractista, en part o en totes les qüestions de l'obra. Així mateix, si ho creu 
necessari la Direcció de l'obra, es podrà comptar amb un vigilant, depenent directament d'ella, amb 
totes les facilitats per part del Contractista, per a que pugui acomplir amb la missió encomanada. En 
tots els casos, el Contractista abonarà la totalitat de les despeses que això origini. 
 

Execució de les obres. El muntatge d'elements i la realització de les obres s'efectuarà amb estreta 
subjecció al present Projecte, a les Normes i Disposicions oficials que li siguin d'aplicació, i a les 
ordres que doni el Director de l'obra. Aquestes operacions s'efectuaran amb els mitjans auxiliars 
necessaris i mà d'obra especialitzada i segons el bon art de cada ofici, de manera que, a més del bon 
funcionament, presentin bon aspecte i quedin perfectament acabades i en òptimes condicions de 
durada i conservació. 
Per a que els plànols siguin vàlids per a l'obra, caldrà que figuri la nota següent: "Autoritzat per a 
construir", al costat de la data i la signatura del Director de l'obra. 
 

Obres accessòries. Es consideraran obres accessòries aquelles que no figurin a la redacció del 
Projecte, les quals, de presentar-se, s'efectuaran d'acord amb els projectes parcials que es redactin 
durant l'execució de les obres i quedaran subjectes a les mateixes condicions per les que es regeixen 
les que figuren a la Contracta. 
 

Interpretació i desenvolupament del Projecte. El Director de l'obra interpretarà el Projecte i donarà les 
ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposició de les obres, així com les modificacions que 
estimi oportunes, sempre que no alterin fonamentalment el Projecte o classe de treballs i materials 
consignats al mateix. El Contractista no podrà introduir cap tipus de modificació sense l'autorització 
escrita del Director. 
Si alguna part de l'obra o classe de materials, no quedés suficientment especificada, presentés 
dubtes, resultés alguna contradicció als documents del present Projecte o es pogués suggerir alguna 
solució més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho posarà immediatament en 
coneixement de la Direcció de l'obra per escrit, i s'abstindrà d'instal·lar els materials o executar l'obra 
en qüestió, fins a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció. 
 

Millores i modificacions del Projecte. Només es consideraran com a millores i modificacions del 
Projecte aquelles que hagin estat ordenades expressament, per escrit, per la Direcció de l'obra, i de 
les que s'hagi convingut el preu abans de procedir a llur execució. 
 

Mitjans i obres auxiliars. Estan inclosos a la Contracta la utilització de tots els mitjans, materials, mà 
d'obra, i la construcció de les obres auxiliars que siguin necessàries per a la bona execució i 
conservació de totes les obres objectes d'aquest Projecte. També s'inclourà tot el que sigui necessari 
per tal de garantir la seguretat de les esmentades obres, com són: eines, aparells, maquinària, 
vehicles, grues, bastides, cintres, apuntalaments, desguassos, proteccions per tal d'evitar l'entrada 
d'aigües superficials a les excavacions, desviament o taponament de canals i brolladors, extraccions 
d'aigua, esgotaments a les excavacions, avisos i senyals de perill durant el dia i la nit, establiment de 
passos provisionals, baixades de conduccions d'aigua, electricitat i altres serveis que apareixin a les 
excavacions, etc. 
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3.2.  Condicions dels materials. 
 

Tubs, canalitzacions de cables soterrats. Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles, de 
Clorur de Polivinil. Estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60ºC). 
Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran un grau de protecció set (7), contra damnatges 
mecànics. 
 

Lluminàries. Les lluminàries seran pròpies de l'enllumenat públic, preparades per anar, indistintament 
a bàcul i columna, tancades i amb capacitat per a posar-hi l'equip elèctric de doble encesa. El grau de 
protecció serà IP 545, classe I. 
Les lluminàries seran de tipus tancades, en metacrilat injectat, amb junta de doble estanquitat en 
elastòmer de silicones, anti-adherent, resistents a l'envelliment i als raigs ultraviolats, conservant llurs 
propietats des de setanta graus centígrads (70ºC), fins als dos-cents cinquanta (250ºC). Portaran 
filtre de carbó actiu. 
El cablatge del bloc d'alimentació es farà amb conductors d'alta temperatura i protegits per una beina 
de fibra de vidre amb silicones. El capot podrà ser de: 
- Polipropilè injectat, estabilitzat davant els raigs ultraviolats, de densitat de nou-cents cinc grams per 

decímetre cúbic (0,905 Kg/dm3) i una resistència al calor en exposició contínua de cent trenta-cinc 
graus centígrads (135ºC). 

- Foneria injectada d'aliatge d'alumini, pintada amb pintura electrostàtica, polimeritzada a alta 
temperatura. L'òptica serà en alumini, refinat, embotit, tractat per oxidació anòdica. Hauran de tenir 
una puresa de noranta-nou amb vuitanta-cinc per cent (99,85%).El gruix mínim del reflector serà 
d'un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 mm). El gruix mínim de la capa anòdica serà de 
quatre (4) micres. Totes Les fixacions, cargolaria, pestells, etc., seran en material inoxidable. 

- Lluminària esfèrica; les lluminàries de tipus esfèric tindran el globus difusor en polietilè d'alta 
densitat, opal resistent a l'impacte (IP 9) i a l'envelliment per acció de la radiació ultraviolada. La 
base porta globus serà de foneria d'alumini, prevista per allotjar l'equip d'encès en alt factor, el 
portallànties i la xapa reflectora. Totes les parts metàl·liques seran inoxidables. 

Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al 
Projecte quant a nivells i uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que hi 
figuren als plànols. 
 

Proteccions. A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà una pica de terra a 
cada punt de llum i quadre. Unint totes les piques es disposarà una presa de terra, formada per cable 
de coure nu de trenta-cinc mil·límetres quadrats (35 mm2) de secció. Aquest cable anirà soterrat 
directament a terra, és a dir, fora de les canalitzacions elèctriques, i a cinquanta centímetres (0,50 m) 
de profunditat, com a mínim. 
Totes les unions es faran amb soldadura al·luminotèrmica d'alta temperatura de fusió. La unió a la 
columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. No hi 
haurà cap unió entremig de dos (2) punts de llum. 
 A mes de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte. 
S'utilitzaran interruptors diferencials la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor obtingut de la 
resistència a terra de les masses. 
La instal·lació de tots els elements a l'interior de la lluminària, així com la resta a la columna, fa que 
tota l'operació sigui inaccessible i que es precisin les eines especials per a llur manipulació. 
 

Taulers de connexió a columnes. S'entén per tauler de connexió a columnes el suport i elements de 
protecció que s’instal·laran a cada columna. El tauler serà de material aïllant, no propagador de la 
flama i no higroscòpic. Serà d'un gruix no interior a cinc mil·límetres (0,005 m), i disposarà dels borns 
polits i no tallants. 
Cada tauler disposarà, com a mínim, de: Placa base, curts circuits unipolars amb els corresponents 
cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que pugin fins la lluminària i borns unipolars amb 
capacitat suficient per a les seccions dels cables d'alimentació. 
Tots els elements de la placa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la columna. La 
cargolaria serà de material inoxidable. El tauler s’instal·larà dins d'una caixa de material plàstic, a 
l'interior de la columna. 
 

Cables. Els cables que s'empraran per a l'enllumenat públic seran de coure electrolític d'1/56 
Wm/mm2 de resistència específica, i de les seccions nominals que figuren als plànols. Tots els 
conductors que s'utilitzin seran unipolars a les seccions, iguals o superiors a setze mil·límetres 
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quadrats (16 mm2). La tensió nominal de funcionament serà de mil volts (1.000 V) i la tensió de prova 
de quatre mil volts (4.000 V.). 
Els cables d'enllumenat enterrats seran armats i amb coberta i un aïllament de Policlorur de Vinil 
(PVC) Designació UNE VFV 0,6/1 Kv. L'armadura serà d'acer galvanitzat als cables tetrapolars, i de 
material amagnètic (alumini) a la resta. La resistència màxima a vint graus centígrads (20ºC.) haurà 
d'acomplir amb els valors assenyalats per la Norma UNE 21.119.74. La resistència d'aïllament haurà 
d'acomplir el que s'especifica al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió a l'apartat MIBT 017. Com 
a màxim serà de deu ohms (10 Ω) en cent metres (100 m). 
A la coberta, i de manera inesborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions 
dels cables. Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament i 
coberta de PVC, tensió nominal mil volts (1.000 V), designació UNE VV 0,6/1 KV i de secció mínima 
de dos amb cinc mil·límetres quadrats (2,50 mm2). 
Els cables de distribució en B.T. seran d'alumini amb aïllament de Polietilè Reticulat (PRC), coberta 
de Policlorur de Vinil (PVC), i designació UNE VV 0,6/1 KV. Les característiques físiques, 
mecàniques i elèctriques dels materials dels cables satisfaran el que indiquen les Normes UNE.  
Els cables de Mitja Tensió seran d'alumini i també satisfaran les Normes UNE. L'aïllament serà de 
polietilè reticulat amb un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6,80 mm).  
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl·lica i estarà formada per una cinta 
semiconductora, una capa extruïda de mescla semiconductora o una combinació de les dues.  
La pantalla sobre l'aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl·lica, associada a 
una part metàl·lica. La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m) de cable a 
vint graus centígrads (20ºC) serà de setze mil·límetres quadrats (16 mm2) Cu. i 1,16/Km. 
respectivament. La coberta exterior estarà constituïda per una capa extruïda de PVC. 
semiconductora, de resistivitat compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3.000 
cm.). Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores. 
S'ha d'efectuar la identificació de les fases, tant a la distribució com als terminals, mitjançant cintes, 
anelles o fundes, d'acord amb els colors indicats per les Normes UNE, a saber; fase "R" color verd, 
Fase "S" color groc, Fase "T", color violeta, i neutre, color gris. 
 

Conducció per a canalitzacions d'enllumenat, Baixa o Mitja Tensió. Llevat de les entrades i sortides 
als punts de llum, on els cables discorren dins dels tubs, o bé a les cruïlles de calçada, els cables 
aniran en rases de seixanta centímetres (0,60 m) de fondària i quaranta centímetres (0,40 m) 
d'amplada. Les parets de la rasa hauran de ser verticals i es procurarà que passi poc temps entre 
l'obertura i el replè de la mateixa, interrompent els treballs en cas de pluja o inundació. Els cables 
podran anar directament enterrats o dins de tubs, segons s'especifica als plànols. El cable se situarà 
amb cura sobre un llit de sorra, i es taparà amb la quantitat suficient de sorra per a que, al col·locar la 
peça ceràmica de protecció, aquesta no arribi a tocar el cable. 
Quan el cable vagi entubat, s'escollirà un diàmetre interior suficient per a que els cables es puguin 
passar sense cap dificultat. El tub anirà sobre un llit de sorra i no tindré cap deformació ni forats. No hi 
haurà cap unió entre tubs. Dins de cada tub no hi passarà més que una sola línia. 
L'estesa del cable s'efectuarà de manera que aquest no sofreixi tensions mecàniques, doblecs 
excessius o sigui arrossegat de forma que la coberta es pogués esqueixar. Els treballs d'estesa es 
detindran si la temperatura ambient és inferior als zero graus centígrads (0ºC). 
El volum de rasa que resti es farcirà amb productes que provinguin de la mateixa excavació, sempre 
que llur densitat mínima al proctor normal sigui de mil quatre-cents cinquanta grams (1,450 Kg) i no 
contingui elements majors de deu centímetres (0,10 m) de diàmetre, en quantitat superior al cinc per 
cent (5 %). 
El replè es realitzarà per capes de vint centímetres (0,20 m) que hauran de cobrir l'amplada total de la 
rasa i es compactaran fins a aconseguir una capacitat del noranta-cinc per cent (95%) del proctor 
normal abans de procedir al replè de la capa successiva. A una fondària aproximada de vint 
centímetres (0,20 m) es col·locarà una malla de senyalització de material plàstic, de les 
característiques indicades als plànols. 
Als encreuaments de calçada es col·locaran tants conductes com línies elèctriques existeixin, més un 
de reserva, que aniran protegits amb formigó, segons especificacions dels plànols. 
 

Entroncaments i derivacions. Els canvis de secció a les línies de distribució s'efectuaran a l'interior 
dels bàculs o columnes. Les derivacions s'efectuaran sempre a l'interior de pericons i els 
entroncaments es fixaran mitjançant ancoratges i de manera ordenada, a la paret interior del pericó. 
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Els entroncaments i connexions es realitzaran amb la major cura, per tal que, tant mecànica com 
elèctricament, responguin a iguals condicions de seguretat que la resta de la línia. 
A l'hora de preparar els diferents conductors per a l'entroncament o connexió, es deixarà l'aïllant 
precís, segons el cas, i la part de conductor sense ell estarà neta i no tindrà cap tipus de material que 
impedeixi un bon contacte, no sent danyada per les eines ni pel tracte durant l'operació. Els 
entroncaments i derivacions es realitzaran mitjançant terminals o manegots a pressió, i situant el 
conjunt a l'interior de botelles que, posteriorment, s'ompliran amb resina epoxi per a aplicacions 
elèctriques.  
La realització del conjunt anirà a càrrec de personal especialitzat. La confecció serà posant-hi cura i 
d'acord amb les normes usuals d'aquesta tècnica. Les característiques mecàniques i elèctriques de 
cada derivació no seran, en cap cas, inferiors a les del cable en aquell punt. 
 

Equips. S'entendrà per equips d'encesa dels llums, les reactàncies limitadores de corrent de les 
mateixes (en cas de tubs de descàrrega) i els possibles dispositius que siguin necessaris als llums de 
vapor de sodi per a l'inici de la descàrrega, seran del tipus intempèrie estancs. 
El subministrador de les lluminàries haurà d'efectuar les proves i assaigs que s'esmenten. Amb 
suficient antelació, advertirà a la Direcció de l'obra de la data en que es vagin a realitzar, a fi que els 
seus tècnics estiguin presents. D'aquestes proves i assaigs es traurà el corresponent document, que 
el lliurarà a la Direcció de l'obra per a la seva constància, podent rebutjar aquesta les partides si 
s'observen característiques deficients en un percentatge del cinc per cent (5%) de les quantitats del 
mateix tipus. 
- Reactàncies: el balast o reactància de corrent haurà d'estar constituït per una autoinducció sobre el 

nucli de ferro, de les característiques, potència i tipus  adequades a cada llum, de forma que a 
l'aplicar la tensió d'alimentació del conjunt 220 V - 50 Hz, circuli pel llum el seu corrent nominal, 
donat a les característiques de la mateixa. Tots els tipus de reactàncies hauran d'estar dimensionats 
de forma que, a l'arribar a llur temperatura de règim, aquesta no experimenti un increment superior 
a seixanta graus centígrads (60ºC) sobre la temperatura ambient, sent aquesta de trenta graus 
centígrads (30ºC). La comprovació de la temperatura dels debanats s'efectuarà pel procediment de 
mesurament de la resistència òhmica dels mateixos. Els debanats, així com els nuclis, hauran 
d'estar immersos en massa de resines sintètiques de forma que garanteixin l'evacuació de calor i la 
capacitat mecànica, no es podran apreciar sorolls ni vibracions al llarg de llur funcionament. Les 
reactàncies hauran d'estar protegides contra els camps magnètics propers, no es podran apreciar 
variacions apreciables de la impedància al col·locar en contacte amb elles altres reactàncies. Les 
pèrdues de potència als debanats no sobrepassaran, en cap cas, els següents valors: 
 

Llums de vapor de mercuri. Llums de vapor de sodi d'alta pressió. 
  80 W ................ 10 W   70 W ................ 13 W 
125 W ................ 12 W 100 W ................ 15 W 
250 W ................ 18 W 150 W ................ 20 W 
400 W ................ 22 W 250 W ................ 26 W 

 400 W ................ 35 W 
  

Tots els debanats presentaran una rigidesa dielèctrica respecte a les masses metàl·liques que els 
envolti i respecte al nucli, de dos mil volts (2.000 V), prova que es realitzarà amb tensió alterna de 
cinquanta Herzs (50 Hz) i durada d'un (1) minut. Els borns de connexió amb la resta del circuit 
estaran disposats de manera que no presentin continuïtat elèctrica superficial, en cas de 
condensacions de vapor d'aigua sobre els mateixos. Compliran les Normes UNE. A l'exterior, i de 
forma inesborrable, hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, marca del fabricant i 
esquema de connexió. 

- Condensadors: els condensadors, que s'utilitzaran a la compensació del factor de potència, seran 
del tipus d'aïllament de paper o polièster metal·litzat, estancs, i de les capacitats adequades per a 
cada tipus de reactància i llum, que compensi el factor de potència (cos a) fins a 0,90 com a mínim. 

 La tensió de prova o d'aïllament entre borns del condensador i parts metàl·liques de la coberta serà 
de dos mil volts (2.000 V), - tensió durant un (1) minut - i la tensió nominal de treball de tres-cents 
vuitanta volts (380 V), cinquanta Herzs (50 Hz) - valor eficaç -. Hauran de posseir entre llurs borns i 
de forma inamovible (soldada) una resistència d'un a cinc ohms (d'1 a 5 Ω) i un Wat (1 W), per tal 
d'assegurar l'auto descàrrega del condensador quan es trobi desconnectat. El corrent de fugides 
mesurat a mil volts (1.000 V) de tensió haurà de ser inferior a una dècima d'Amper (0,1 A). Els 
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borns de connexió del condensador es disposaran de forma que no presentin continuïtat elèctric 
superficial, en cas de condensacions de vapor d'aigua sobre els mateixos. 

 Els condensadors d'execució estanca se submergiran en aigua durant quatre (4) hores; les dues 
primeres a la tensió nominal i les altres dues desconnectades. Després de la immersió la resistència 
d'aïllament, entre borns i parts metàl·liques, no serà inferior a dos (2) mΩ. S'aplicarà entre terminals 
del condensador, durant una (1) hora, una tensió contínua igual a dues amb quinze (2,15) vegades 
la tensió nominal, mantenint-se la temperatura de deu graus centígrads (10ºC) sobre l'ambient. 
Després d'aquesta prova s'aplicarà una tensió quatre amb tres (4,3) vegades la V nominal i durant 
un (1) minut. Se sotmetrà el condensador, i durant sis (6) hores, a una tensió de dues amb quinze 
(2,15) vegades; la nominal, mantenint-se la temperatura de deu graus centígrads (10ºC) sobre 
l'ambient. A l'exterior i de forma inesborrable hauran de portar grafiades les característiques 
elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió. 

- Arrencadors: En cas que el circuit d'encesa de llum necessiti circuits i dispositius d'arrencada, 
aquests hauran de realitzar llurs funcions al llarg del període d'encesa, restant totalment eliminats 
en cop el llum hagi entrat en funcionament normal. La reactància i l'arrencador no presentaran, fora 
del cicle inicial, més pèrdues que les que són pròpies de la limitació de corrent i, en qualsevol cas, 
no superiors a les esmentades per a les reactàncies. A l'exterior, i de forma inesborrable, hauran de 
portar grafiades les característiques elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió. 

 

Llums. Els llums que s'utilitzaran a les instal·lacions seran del tipus de descàrrega en gasos. Els 
esmentats llums hauran de ser de característiques tècniques iguals o superiors a les que s'indiquen 
seguidament, per a cadascun dels tipus i potències. La Direcció de l'obra es faculta el dret de 
comprovar estadísticament o globalment les condicions tècniques i de recepció dels materials 
subministrats, així com certificats oficials de llurs característiques, essent rebutjades aquelles que, per 
les seves característiques deficients o insuficients, superin el cinc per cent (5%) de les quantitats 
subministrades del mateix tipus. Compliran les Normes UNE. S'entendrà com a llums de descàrrega, 
tipus vapor de mercuri, els anomenats de color corregit, de fabricació actual, amb additius de terres 
rares i amb fluixos inicials, els quals s'indiquen més endavant. 
 

Dimensions. Les ampolles seran de vidre, de les anomenades de bulb, i de dimensions màximes 
aproximades de: 
 

Potència.(W) Diàmetre màxim. Ampolla (mm) Longitud màxima. (mm) 
Llums de VMCC. 

80 72 156 
125 77 177 
250 92 227 
400 122 292 

Llums de VSAP. 
70 71 156 
100 76 182 

100 T    (T=Tubular) 48 211 
150 92 227 

150 T 48 211 
250 92 227 

250 T 48 257 
400 122 292 

400 T 48 283 
          

Casquets. El casquet dels mateixos serà del tipus anomenat "Goliat", i haurà de posseir un 
recobriment metàl·lic antioxidant, niquelat, zincat. S'haurà de garantir, alhora, un bon funcionament 
del mateix (adherències al vidre), a temperatures màximes de dos-cents cinquanta graus centígrads 
(250 ºC), sense que s'observin esquerdes ni esvorancs a la unió amb l'ampolla ni a les masses vítries 
que separen els pols de contacte. 
 

Tensió d'arrencada. La tensió mínima d'inici de la descàrrega haurà de quedar garantida als llums a:  
- Temperatura ambient més cinc graus centígrads (+5ºC); tensió mínima d'encesa: cent vuitanta volts 

(180 V). 
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- Temperatura ambient menys quinze graus centígrads (-15ºC); tensió mínima d'encesa: dos-cents 
volts (200 V). 

 

Temperatura de l'ampolla. L'ampolla de vidre haurà de suportar la pressió interna i les seves 
deformacions tèrmiques i les del casquet, sense trencament, fins a una temperatura màxima de 
tres-cents cinquanta graus centígrads (350ºC), suportant, en aquestes condicions, el xoc tèrmic de la 
calguda de gotes d'aigua a quinze graus centígrads (15ºC), sense trencament ni esquerdes sobre el 
vidre. 
 

Tensió i corrent de l'arc. Una vegada començada la descàrrega i transcorregut el cent per cent (100 
%) del període mínim d'encesa, s'hauran de confirmar els següents valors en més menys cinc per 
cent (+/-5 %): 
 

Potència (W) Tensió de l'arc (manteniment) 
(V) 

Corrent a l'arrencada 
(A) 

Corrent absorbida per la llum 
(A) 

Llums de VMCC 
80 115 1,20 0,80 
125 125 1,80 1,15 
250 135 3,30 2,20 
400 140 5,10 3,30 

Llums de VSAP 
70 90 1,25 1,0 
100 100 1,80 1,2 

100 T 100 1,80 1,2 
150 100 2,52 1,8 

150 T 150 2,52 1,8 
250 100 4,10 3,0 

250 T 100 4,10 3,0 
400 105 5,70 4,4 

400 T 100 5,70 4,4 
 

Fluix lluminós. El fluix lluminós nominal, mesurat després d'un dos-cents per cent (200 %) del període 
d'encesa i transcorregudes les cent (100) primeres hores de vida del llum, resultarà ser de més 
menys cinc per cent (+/- 5%) dels següents valors: 
 

Potència.      (W) Fluix lluminós a les 100 h.      (lm) 
Llums de VMCC. 

80 3.800 
125 6.300 
250 13.500 
400 23.000 

Llums de VSAP. 
70 5.800 
100 9.500 

100 T 10.000 
150 14.000 

150 T 14.500 
250 25.000 

250 T 27.000 
400 47.000 

400 T 48.000 
 

L'esmentat fluix no haurà de disminuir al llarg de la vida del llum, i caldrà que tingui reactància que 
subministri els valors nominals de tensió i corrent, abans indicats, de les següents proporcions (valors 
de més menys tres per cent (+/- 3%). 
Llums de vuitanta a quatre-cents wats (80 a 400 W): Els següents valors suposen, com a mínim, una 
encesa cada deu (10) hores de funcionament: 
- A les vuit mil (8.000) hores: superior al vuitanta-quatre per cent (84 %) del fluix inicial. 
- A les dotze mil (12.000) hores: superior al setanta-vuit per cent (78 %) del fluix inicial. 
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Supervivència.  S'entendrà com a supervivència el percentatge de llums que continuen funcionant 
després d'un cert període de temps, sotmesos als valors de tensió i corrent nominal per a cada tipus 
de llum, havent de superar-se els següents valors mínims: 
- Després de vuit mil (8.000) hores: el noranta-cinc per cent (95 %).  
- Després de dotze mil (12.000) hores: el noranta-dos per cent (92 %). 
 

Centre de maniobra. Es defineix com a centre de maniobra, el conjunt d’instal·lacions, que calen per 
a la correcta maniobra d'encesa i apagament de la il·luminació, així com per a llur control i 
mesurament. Principalment, consten dels següents elements: 
- Cèl·lula fotoelèctrica per a maniobra automàtica i interruptor horari. 
- Quadre elèctric amb contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relés i transformador d'intensitat i 

tensió, en el seu cas. 
- Armari de protecció. 
 

Materials del centre de maniobra. 
- Cèl·lula fotoelèctrica: serà de primera qualitat, caldrà que pugui treballar en qualsevol orientació, i es 
col·locarà en uns suports pròxims als centres de distribució. A l' interior portarà els corresponents 
accessori per a poder suportar una càrrega de mil volts (1.000 V). No haurà de ser afectada per la 
pluja, vent, etc., i conservarà les seves característiques tècniques per un termini no inferior a tres (3) 
anys. La connexió d'encesa es produirà quan la il·luminació diürna sigui, aproximadament, de 
cinquanta (50) lux, i la desconnexió als cent (100) lux. 
- Interruptor horari: serà de bona qualitat i marca coneguda, amb quadrant que permeti comprovar, 

fàcilment, l'hora d'encesa i apagament. Anirà protegit per una caixa metàl·lica, i serà de tipus 
astronòmic. 

- Contactors: seran trifàsics, d'accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament 
dimensionat que permetran efectuar un nombre considerable d'interruptors. El consum de la bobina 
d'accionament no serà superior a seixanta (60) VA. Acompliran les Normes VDE. 

- Amperímetres i voltímetres: seran electromagnètics, de tipus encastat i escales adequades. 
- Comptadors: el comptador d'energia activa del plafó d'enllumenat serà del tipus de quatre (4) fils, 

per tres-cents vuitanta volts (380 V), connexió exterior i amb transformador d'intensitat, si calgués. 
S'instal·larà equip d'energia activa i reactiva. 

- Fusibles: seran de tipus protegit per a evitar formació de flama, i no podran sofrir deteriorament més 
que a les peces fusibles, pròpiament dites, o a la part destinada a apagar l'arc. 

- Interruptors: seran de coure o llautó, de valor doble, al menys, a la intensitat del circuit elèctric real. 
No podran tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de 
connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 

- Pals a terra: tots els centres de distribució i punts de llum portaran connectades a terra totes les 
parts metàl·liques. La resistència de posta a terra no serà superior a deu ohms (10 Ω), havent-se de 
col·locar, si la naturalesa ho requereix, més pals a terra. Els pals a terra seran segons Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- Armaris metàl·lics: els armaris seran de xapa d'acer galvanitzat de tres mil·límetres (3 mm) de gruix, 
com a mínim, d'una sola peça de xapa, plegada i soldada elèctricament a base de fil continu en 
aportació, sota atmosfera inerta. Una junta d'estanqueïtat curarà del perfecte tancament de portes. 
Serà totalment estanc i del tipus exterior amb un grau mínim de protecció IP 559 (UNE). Les normes 
de l'acabat i aspecte exterior, així com del galvanitzat, seran les mateixes que s'expliquen en aquest 
Plec de Condicions per a les columnes. 

 Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure nu de cinquanta 
mil·límetres quadrats (50 mm2), al qual serà connectada la carcassa de l'armari, així com totes les 
parts metàl·liques tals com portes, suports, etc. Aquest conductor anirà unit al circuit general de 
terres de l'enllumenat. 

 L'armari tindrà un sostre especial per a evitar la caiguda d'aigua per degoteig i ranures per a la 
ventilació. Hi haurà previstos dos allotjaments separats, un per a les instal·lacions pròpies de la 
companyia subministradora, i l'altre per a les instal·lacions de protecció de línies. La zona destinada 
a la companyia subministradora es farà seguint les seves indicacions. 

 Tot el material elèctric anirà muntat a una placa aïllant, hidròfuga, autoextingible, tipus celissol o 
celotex, i aïllada de les parts metàl·liques de l'armari. Aquesta placa constituirà un doble aïllament i 
el seu gruix no serà mai inferior a cinc mil·límetres (5 mm). Tots els elements elèctrics i mecànics 
vindran protegits contra l'oxidació i seran de primera qualitat. La connexió entre sí de tots els 
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elements s'efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui seguir fàcilment qualsevol circuit, 
marcant-se les diferents fases amb colors internacionals, i amb altres colors els fils corresponents 
als circuits secundaris de maniobres.  

 Tots els cables s'enumeraran en els seus dos extrems. Tots els elements s'identificaran mitjançant 
una plaqueta, que indicarà el circuit al que pertanyen. S'evitarà el pas de conductors per vores que 
tallin, i es protegiran, si cal, per perfil protector aïllant.  

 Tots els quadres es lliuraran en funcionament, realitzant-se les proves de maniobra, estanquitat, 
aïllament, etc., que es considerin oportunes per a llur recepció definitiva. Dins de cada armari hi 
haurà un petit calaix, on hi anirà un plànol amb l'esquema unifilar del quadre i la identificació dels 
borns. 

 
3.3.  Mesurament i Abonament de les Obres. 
 

Conduccions per a canalitzacions d'enllumenat, Baixa o Mitja Tensió. El preu comprèn l'execució del 
metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s'assenyalen als plànols 
corresponents. Està inclosa l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el replè de la rasa, la sorra que 
serveix de llit i de recobriment als cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de 
protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris per a passar els cables (o quan s'escaigués, les 
caneletes prefabricades).  
En cas de conducció per a encreuaments de calçades, el preu inclou totes les canonades 
necessàries més el llit i protecció de formigó, així com l'excavació, el replè i el transport a l'abocador 
dels materials sobrants. En tots els casos s'entén que el preu és el mateix qualsevol que sigui el 
nombre de canonades (o caneletes) necessàries. També està inclosa la compactació fins a un 
noranta per cent (90 %) del proctor normal. Es mesurarà per metre lineal (ml). 
 

Punt de llum. Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada 
completa, equip d'encesa en alt factor, llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler 
fins a la lluminària, posta a terra de tot el conjunt, així com el dau de formigó amb els seus perns 
d'ancoratge, inclosa l'excavació. També s'inclou la pica de terra, així com accessoris i altres elements 
necessaris pel seu correcte funcionament. Es mesurarà per unitat (ut) acabada i comprovada. 
 

Centres i quadres de maniobra. S'inclouen a l'esmentat concepte aquells materials degudament 
instal·lats, necessaris per a la correcta maniobra d'encesa, apagat, protecció i mesura de les 
instal·lacions. Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics galvanitzats, cèl·lules 
fotoelèctriques, rellotge horari, comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i 
magnetotèrmics, fusibles, armaris, comptadors, posta a terra, basament per al corresponent 
ancoratge, cables elèctrics d'escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l'estació transformadora, 
etc. Inclou l'esmentada unitat l'armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, 
així com l'obra civil d'assentament del mateix. Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es 
mesurarà per unitat (ut) acabada i en servei. 
 
3.4.  Proves per a les recepcions. 
 

Proves per a la recepció provisional de les obres. Per a la recepció provisional de les obres, una 
vegada acabades, la Direcció Facultativa de les obres procedirà, en presència dels representants del 
Contractista, a efectuar els reconeixements i assaigs que es considerin necessaris per a comprovar 
que les obres han estat executades d'acord amb el Projecte, segons les ordres de la Direcció de 
l'obra i les modificacions que hagin estat autoritzades. La Contracta haurà de portar els aparells 
necessaris per fer els amidaments que més endavant s'expliquen. No es rebrà cap instal·lació 
elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de servei normal, i demostrar el seu perfecte 
funcionament. Previ a la recepció provisional de les obres, el promotor haurà de tenir al seu poder 
tots els documents necessaris per a la immediata connexió de totes les instal·lacions. En particular: 
- Carta de la companyia subministradora acceptant els treballs efectuats per a ella. 
- Butlletins de l’Instal·lador, segellats per la Delegació Provincial d'Indústria. 
- Autorització de connexió per part de la Delegació Provincial d'Indústria. 
- Tots els plànols, catàlegs i certificats que es relacionen a l'apartat 4.1. 
 

Reconeixement de les obres. Abans del reconeixement de les obres, el Contractista retirarà de les 
mateixes, fins a deixar-les completament netes i aclarides, tots els materials sobrants, restes, 
embalatges, bobines de cables, mitjans auxiliars, terres sobrants de les excavacions i replens, 
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escombraries, etc. Es comprovarà que els materials coincideixen amb els admesos pel Tècnic 
Encarregat en el control previ, que corresponen amb les mostres que ja tenia i que no estan 
deteriorats en llur aspecte o funcionament. Igualment, es comprovarà que la construcció de les obres 
de fàbrica, la realització de les obres de terra i el muntatge de totes les instal·lacions elèctriques han 
estat executades de forma correcta i acabades i rematades completament. En particular, es crida 
l'atenció sobre la verificació dels següents punts: 
- Seccions i tipus dels conductors i cables utilitzats. 
- Alineació dels punts de llum. 
- Forma d'execució dels terminals, entroncaments, derivacions i connexions en general. 
- Tipus, tensió i intensitat nominals i funcionament de ferms i paviments afectats. 
- Geometria de les obres de fàbrica dels centres de transformació. 
- Estat dels revestiments, pintures i paviments dels centres de transformació i absència d'esquerdes, humitats i 

penetracions d'aigua. 
 

Assaigs. Un cop efectuat el reconeixement esmentat i d'acord amb les conclusions contingudes, es 
procedirà a realitzar amb les instal·lacions elèctriques els assaigs que s'indiquen: 
- Assaig de les instal·lacions d'enllumenat públic: 
 1. Caiguda de tensió: amb tots els punts de llum connectats es mesurarà la tensió a l'escomesa del 

centre de comandament i als caps dels diversos ramals. La caiguda de tensió, a cada ramal, no 
serà superior al tres per cent (3%) de l'existent al centre de comandament si en aquest abasta el 
seu valor nominal. 

 2. Aïllament: l'assaig d'aïllament es realitzarà per a cadascun dels conductors adjunts al neutre, 
posat a terra o entre conductors actius aïllats. La mesura d'aïllament s'efectuarà segons allò 
indicat a l'article del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió corresponent. 

 3 .Proteccions: es comprovarà que la intensitat nominal dels diferents fusibles sigui igual o inferior 
al valor de la intensitat màxima de servei del conductor protegit. 

 4. Línia de terres: es mesurarà la resistència a terra en cada punt, que no haurà de ser superior a 
deu ohms (10 Ω). 

 

Equilibri entre fases. Es mesuraran les intensitats a cadascuna de les fases, havent d'existir el màxim 
equilibri entre elles. 
 

Identificació de fases. S'ha de comprovar que al Quadre de comandament i a tots aquells als quals es 
realitzen connexions, els conductors de les diverses fases i el neutre, si n'hi ha, siguin fàcilment 
identificables per llur color. 
 

Il·luminació. Es comprovarà amb luxòmetre que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als 
previstos al Projecte. 
 

Proves de la recepció definitiva de les obres. Abans de procedir a la recepció definitiva de les obres 
mateixes i la Direcció de l'obra podrà fer qualsevol de les proves esmentades per la recepció 
provisional. 

 
4.  UNITATS D'OBRA DE XARXA TELEFÒNICA I ALTRES SERVEIS.  
 
4.1.  Disposicions aplicables. 
 

A més de totes les disposicions generals d'obligat compliment, seran d'especial aplicació les 
normatives de les companyies subministradores de gas a les obres corresponents a serveis de gas i 
les "Normes de la Compañía Telefónica Nacional de España", per a les obres de canalitzacions 
telefòniques. Seran també d'aplicació els acords signats amb les companyies subministradores i la 
Compañía Telefónica Nacional de España. 
 
4.2.  Materials. 
 

Tots els materials compliran les especificacions de les Normatives i Instruccions d'obligat compliment. 
Aquells materials que siguin específics de canalitzacions telefòniques, seran subministrats per la 
"Compañía Telefónica Nacional de España". Els materials compresos en aquesta qualificació seran: 
-  Tubs de PVC de cent deu mil·límetres (110 mm) de diàmetre exterior i d'un amb dos mil·límetres 

(1,20 mm) de gruix. 
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-  Cobertes i tapes per a cambres. 
-  No seran subministrats els tubs de PVC, de diàmetre seixanta-tres (φ 63) i les cobertes i tapes per a 

tronetes dels tipus M, H, D, S i F. 
Els materials específics de xarxes de gas (obra mecànica) seran subministrats o no per la companyia 
corresponent, d'acord amb els convenis signats. 

4.3.  Execució de rases per a conduccions telefòniques. 

Les excavacions de rases i emplaçaments de les cambres, s'efectuaran ajustant-se a les dimensions 
expressades als plànols, llevat disposició en contra per part del Facultatiu Director de les obres, si ho 
considera necessari. Les rases s'excavaran en sentit ascendent per a facilitar la sortida de les aigües. 
Al realitzar la rasa es farà un acurat anivellament del fons, donant-li un lleuger pendent cap a les 
cambres per tal d'evitar punts baixos a la canalització que facilitin l'acumulació de residus. Un cop 
realitzada la rasa, col·locades les canonades i abocat el formigó que les recobreix, es procedeix al 
seu replè per tongades de trenta centímetres (0,30 m), regant i compactant sobre cada una d'elles, 
per a aconseguir un grau de compactació equiparable al terreny circumdant. 

4.4.  Col·locació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques. 

Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m) i sobre 
aquesta, es col·locarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada 
setanta centímetres (0,70 m). Col·locada aquesta capa, s'abocarà el formigó dintre fins a cobrir tres 
centímetres (0,03 m), col·locant llavors la segona capa. L'operació es repetirà tantes vegades com 
capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre l'ultima una protecció de vuit centímetres 
(0,08 m) de formigó. Tot seguint es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es 
realitzarà acoblant l'extrem recte d'un d'ells amb l'extrem de la copa de l'altre i encolant-los amb un 
adhesiu, a base de dissolució de PVC, en solvent orgànic volàtil. 
Els àrids a utilitzar al formigó no han de superar un format de vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m) en un 
vuitanta-cinc per cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant fins a una dimensió de 
trenta mil·límetres (0,030 m). 
Per a la prova dels conductes, es passarà a través d'ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m) de 
longitud i del diàmetre corresponent segons la Normativa de la CTNE. 

4.5.  Separació entre canalitzacions telefòniques i altres serveis. 

Paral·lelismes. S'observarà una separació mínima de vint-i-cinc centímetres (0,25 m) amb línies de 
baixa tensió, referides aquestes mesures als dos punts més propers entre el cable d'energia i el 
parament exterior del bloc de formigó que protegeix els conductes de la canalització telefònica. Pel 
que fa a l'aigua i al clavegueram, les distàncies mínimes entre llurs punts més propers seran de trenta 
centímetres (0,30 m). En quant al gas, es tractarà d'evitar aquest paral·lelisme que, si es ineludible, 
es mantindrà a igual distància que les conduccions d'aigua, procurant que la seva posició sigui més 
alta que la de la conducció telefònica. En cap cas podran anar superposades la canalització 
telefònica i la d'un altre servei qualsevol, en trams superiors a un metre de longitud (1,00 m). 

Encreuaments.  Els encreuaments amb altres serveis compliran les següents condicions: Aigua, gas, 
electricitat i clavegueram, guardaran una distància entre punts més propers d'ambdues conduccions 
de trenta centímetres (0,30 m) com a mínim. Es procurarà que el clavegueram i l'aigua passin 
inferiors a la canalització telefònica, mentre que el gas haurà d'encreuar superior a ella. Als punts 
d'encreuament no coincidirà cap confluència ni junta de canalització. 

4.6.  Mesurament i Abonament de les Obres. 

Les cambres de registre i tronetes, tant de gas com de telefonia, es mesuraran i pagaran per unitats 
totalment acabades. El preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries pel correcte 
acabat de l'obra, exceptuant els materials que, d'acord amb els convenis existents, han de 
subministrar les companyies, el preu unitari dels quals solament inclou la seva col·locació o 
instal·lació, i el transport. Així mateix, l'esmentat preu, inclourà el cable guia per al galibat. Els preus 
unitaris inclouen també els possibles excessos per entrada i connexions. 
Les conduccions telefòniques i de gas es mesuraran i abonaran per metres lineals de conducció 
acabada. Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els replens de terrenys, terres o 
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formigó (canalitzacions telefòniques) i tots els materials i les operacions necessàries pel correcte 
acabat de la unitat, llevat els materials que d'acord amb els convenis existents, han de subministrar 
les companyies. 

Vilafranca del Penedès, gener de 2017. 

Ramon Gumà Esteve, arquitecte,  
en representació d'AMBITARQ, SLP.



IV. ESTA D'AMIDAMENTS



Codi Ut Descripció Amidament 

Projecte Urbanització PAU 18. Amidament obres generals. Pàgina   1  

01. ENDERROCS.

1.1. m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment. Inclús p/p de replanteig i 
neteja. 
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Criteri d'amidament de 
projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà 
la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial  

Carrer  Progrés. 2 8,20 16,40  

Connexió claveguerons. 2 19,80 39,60  

Total  m 56,00 

1.2. m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, sense incloure la 
demolició de la base suport. Inclús p/p de replanteig, neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor. 
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició del paviment amb martell pneumàtic. Fragmentació dels 
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada 
segons especificacions de Projecte. 

 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial  

Carrer Progrés. 8,20 0,80 6,56  

Connexió claveguerons. 19,80 0,40 7,92  

Total  m² 14,48 

1.3. m Demolició de vorada sobre base de formigó amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius 
contigus. Inclús p/p de neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Inclou: Demolició manual dels elements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 
Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons 
especificacions de Projecte. 

 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial  

Carrer Progrés. 13,60 13,60  

Carrer Ferran. 24,30 24,30  

Total  m 37,90 

1.4. m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment. Inclús p/p de replanteig i neteja. 
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Criteri d'amidament de 
projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà 
la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial  

Carrer Ferran. 2 13,70 27,40  

Connexió claveguerons. 2 14,30 28,60  

Total  m 56,00 

1.5. m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, mitjançant retroexcavadora amb martell 
picador, sense incloure la demolició de la base suport. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega 
mecànica de runa sobre camió o contenidor. 
Inclou: Demolició del paviment amb retroexcavadora amb martell destrossador. Fragmentació dels enderrocs en 
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada 
segons especificacions de Projecte. 

 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial  

Carrer Progrés. 54,2 54,20  

Carrer Ferran. 148,8 148,80  

Connexió claveguerons. 14,30 0,40 5,72  

Total  m² 208,72 

1.6. m² Demolició de fulla exterior en tancament de façana, de fàbrica revestida, formada per maó foradat triple de 
11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus. 
Fins i tot p/p de demolició dels seus revestiments (guix, morter, etc.), neteja, aplec, retirada i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor. 
Inclou: Demolició manual de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces 
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió 
o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial  

Carrer Progrés. 9,30 3,00 27,90  

EA1. OBRES GENERALS PAU 18.

SalGue
Línea



Codi Ut Descripció Amidament 
                         

Projecte Urbanització PAU 18. Amidament obres generals. Pàgina   2  

    Carrer Ferran.   12,20   2,50 30,50   

    Total  m² 58,40 
                        

1.7. m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra 
o centre de valoració o eliminació de residus, situat a 20 km de distància, considerant el temps d'espera per a la 
càrrega a màquina en obra, anada, descàrrega i tornada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents 
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es 
mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Aglomerat asfàltic. 0,98       0,98   

    Vorada. 2,65       2,65   

    Paviment llosetes formigó. 20,3       20,30   

    Tancament ceràmic façana. 3,57       3,57   

    Total  m³ 27,50 
                        

1.8. m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció 
i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valoració o eliminació de residus. Sense incloure el transport. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents 
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es 
mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte. 

  

    Total  m³ 27,50 

                        

02.  MOVIMENT DE TERRES. 
                        

2.1. m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones 
previstes: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre 
material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com 
mínima 15 cm. Inclús transport de la maquinària, retirada dels materials excavats i càrrega a camió, sense 
incloure transport a l'abocador autoritzat. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica 
dels materials objecte d'esbrossada. Carga mecànica a camió. Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es 
mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, entre 
cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Solar existent. 389,2       389,20   

    Total  m² 389,20 
                        

2.2. m³ Excavació de terres per a obertura i eixample de caixa de paviment en terreny de trànsit compacte, amb mitjans 
mecànics. Inclús retirada dels materials excavats a l'interior de l'obra. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i 
extracció de terres. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de 
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al 
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de 
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que 
unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Carrer Pontons (Calçada). 107,1     0,40 42,84   

    Carrer Pontons (Voreres). 129,35     0,20 25,87   

    Total  m³ 68,71 
                        

2.3. m³ Estesa de terres amb material adequat, deixant el terreny perfilat en bast, amb mitjans mecànics. 
Inclou: Estesa de les terres en tongades de gruix uniforme. Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre, 
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat 
segons especificacions de Projecte. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Carrer Pontons (Calçada). 0,3 40,40 4,25 0,20 10,30   

    Carrer Pontons (Voreres). 0,3 40,40 4,87 0,40 23,61   

    Total  m³ 33,91 
                        

2.4. m² Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% 
de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest 
preu). Inclús replanteig dels punts topogràfics i humectació de les terres. 
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Humectació de les terres. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil 
compactat, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors 
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d'arquetes o altres elements d'unió. 

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Carrer Pontons (Calçada). 239,2       239,20   

    Carrer Pontons (Voreres). 337,2       337,20   

    Total  m² 576,40 
                        

2.5. m³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans 
mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i 
extracció de terres. Càrrega mecànica a camió de les terres excavades. Criteri d'amidament de projecte: Volum 
mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per 
defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella 
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà 
que s'avé al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Xarxa telefonia.   169,30 0,30 0,70 35,55   

    Xarxa aigua potable.   160,40 0,40 0,60 38,50   

    Xarxa gas natural.   92,50 0,50 0,60 27,75   

    Xarxa baixa tensió.   188,50 0,40 0,60 45,24   

    Xarxa clavegueram (Col·lector general).   54,80 0,60 0,75 24,66   

    Xarxa clavegueram (Connexions).   48,60 0,40 0,50 9,72   

    Xarxa clavegueram (Pluvials).   4,00 0,40 0,60 0,96   

    Xarxa enllumenat públic.   47,50 0,40 0,40 7,60   

    Total  m³ 189,98 
                        

2.6. m³ Recubriment de tubs en rases de serveis amb formigó HM15/B/20/I, abocat des de camió amb estesa i perfilat a 
ma, segons detalls de projecte. Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó, estès i 
vibrat del formigó. 
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les rasants. Reg de la 
superfície base. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Criteri d'amidament de projecte: 
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum 
realment executat segons especificacions de Projecte. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Creuament carrer  Pontons xarxa enllumenat públic. 0,15 13,20     1,98   

    Creuament carrer Progrés xarxa telefonia. 0,1 8,20     0,82   

    Creuament carrer Progrés xarxa baixa tensió. 0,08 8,20     0,66   

    Total  m³ 3,46 
                        

2.7. m³ Formació de reblert amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, en rases; i compactació en tongades successives de 
25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima 
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i 
tot càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels 
mateixos. 
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humidificació o dessecació de cada 
tongada. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de 
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil 
compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per 
excessos d'excavació no autoritzats. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Xarxa aigua potable.   160,40 0,40 0,30 19,25   

    Xarxa gas natural.   92,50 0,50 0,30 13,88   

    Xarxa baixa tensió.   188,50 0,40 0,20 15,08   

    Xarxa clavegueram.   65,00 0,60 0,30 11,70   

    Xarxa enllumenat públic.   47,50 0,40 0,20 3,80   

    Total  m³ 63,71 
                        

2.8. m³ Formació de reblert amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, en rases; i compactació en 
tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no 
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no 
inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs 
de reblert i humectació dels mateixos. 
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humidificació o dessecació de cada 
tongada. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de 
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil 
compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per 
excessos d'excavació no autoritzats. 
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      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Xarxa telefonia.   169,30 0,30 0,40 20,32   

    Xarxa aigua potable.   160,40 0,40 0,35 22,46   

    Xarxa gas natural.   92,50 0,50 0,35 16,19   

    Xarxa baixa tensió.   188,50 0,40 0,45 33,93   

    Xarxa clavegueram (Col·lector general).   54,80 0,60 0,25 8,22   

    Xarxa clavegueram (Connexions).   48,60 0,40 0,25 4,86   

    Xarxa clavegueram (Pluvials).   4,00 0,40 0,25 0,40   

    Xarxa enllumenat públic.   47,50 0,40 0,25 4,75   

    Total  m³ 111,13 
                        

2.9. m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valoració o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km, considerant el temps d'espera per a 
la càrrega en obra, anada, descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en obra. 
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valoració o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes 
mitjançant la seva cobertura amb teles. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions 
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, 
d'acord amb el tipus de terreny considerat. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el 
volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Terres brutes no aprofitables per reblert. 98,65       98,65   

    Total  m³ 98,65 
                        

2.10. m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valoració o eliminació de residus. 
Sense incloure el transport. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de 
terreny considerat. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment 
entregat segons especificacions de Projecte. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Terres brutes no aprofitables per reblert. 98,65       98,65   

    Total  m³ 98,65 

                        

03.  PAVIMENTS. 
                        

3.1. m³ Formació de subbase granular amb tot-u artificial granític, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb 
mitjans mecànics, en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al 95% del 
Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no 
inclòs en aquest preu), per a millora de les propietats resistents del terreny. Inclús càrrega, transport i 
descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació d'aquests. 
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongades d'espessor uniforme. 
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat 
sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions 
de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Carrer Pontons (Calçada). 279,8     0,20 55,96   

    Total  m³ 55,96 
                        

3.2. m³ Formació de base granular amb tot-u artificial granític, i compactació al 100% del Proctor Modificat amb mitjans 
mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al 100% del Proctor 
Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs 
en aquest preu), per a millora de les propietats resistents del terreny. Inclús càrrega, transport i descàrrega a 
peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació d'aquests. 
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongades d'espessor uniforme. 
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat 
sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions 
de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Carrer Pontons (Calçada). 241,25     0,16 38,60   

    Total  m³ 38,60 
                        

3.3. m² Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada 
segons especificacions de Projecte. 
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      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Carrer Pontons (Calçada). 215,55       215,55   

    Total  m² 215,55 
                        

3.4. m² Formació de paviment asfàltic de 6 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf 
D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum 
asfàltic de penetració. Inclús p/p de comprovació de l'anivellació de la superfície suport, replanteig del gruix del 
paviment i neteja final. Sense incloure la preparació de la capa base existent. 
Inclou: Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa. Compactació de la capa de 
barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa. Criteri 
d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Carrer Pontons (Calçada). 215,55       215,55   

    Total  m² 215,55 
                        

3.5. m Subministrament i col·locació de peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de 
calçada C3 (28x17) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i 
classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 100 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, 
col·locades sobre base de formigó no estructural (HNE-20/P/20) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada 
a cada costat del vorera, abocament des de camió, estès i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del 
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; 
posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús p/p de topalls o 
contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament, amb un mínim 
de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles. 
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació, rebut i 
anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura 
d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Carrer Pontons.   86,10     86,10   

    Total  m 86,10 
                        

3.6. m Subministrament i col·locació de peces de vorada corba de formigó, convex, monocapa, 150 cm de ràdio intern, 
amb secció normalitzada de calçada C3 (28x17) cm, classe climàtica B (absorció <= 6%), classe resistent a 
l'abrasió H (petjada <= 23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²). Longitud de vorera 78 cm, segons 
UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades sobre base de formigó no estructural (HNE-20/P/20) de gruix 
uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camió, estès i vibrat amb 
acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California 
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment, 
industrial, M-5. Inclús p/p de topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al 
revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles. 
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació, rebut i 
anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura 
d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Carrer Pontons.   36,60     36,60   

    Total  m 36,60 
                        

3.7. m Subministrament i col·locació de rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 
20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, sobre base de formigó no 
estructural HNE-20/P/20 de 15 cm d'espessor i ample de 10 cm a cada costat de la rigola, abocament des de 
camió, estès i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex 
CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús neteja. 
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter. Assentat i 
anivellació. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Carrer Pontons.   128,00     128,00   

    Total  m 128,00 
                        

3.8. Ut Formació d'escossell quadrat, mitjançant el conjunt de quatre peces prefabricades de formigó de 111x80x8 cm i 
104 cm de buït interior, gris, recolzament del conjunt sobre una solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de 
gruix, a realitzar sobre una base ferm existent, no inclosa en aquest preu. Inclús p/p d'excavació, Inclús p/p 
d'excavació i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5 i neteja. 
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. 
Assentat i anivellació. Reblert de juntes amb morter. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
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      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Carrer Pontons. 7       7,00   

    Total  Ut 7,00 
                        

3.9. m² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de voreres i passeigs, de lloseta de formigó 
per a ús exterior, de 9 pastilles, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 3, 
classe de desgast per abrasió G, format nominal 20x20x4 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades a 
l'estès sobre capa de sorra-ciment de 3 cm de gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb 
calcària CEM II/B-L 32,5 R i sorra de cantera granítica, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 
3 mm. Tot això realitzat sobre ferm compost per solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm 
d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat mecànic amb estenedora, amb acabat reglejat 
executada segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing 
Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús p/p de juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les 
als cantells del confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada de 
ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. 
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa de la capa de 
sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. Formació de juntes i 
trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació de la lletada. Estesa de la beurada líquida per a reblert de 
junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície 
major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar 
l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general. Criteri 
de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Voreres carrer Pontons. 281,2       281,20   

    Total  m² 281,20 
                        

3.10. m² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de passos de vianants, de lloseta de formigó 
per a ús exterior, acabada amb botons, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 
3, classe de desgast per abrasió G, format nominal 20x20x3,1 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades 
a l'estès sobre capa de sorra-ciment de 3 cm de gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb 
calcària CEM II/B-L 32,5 R i sorra de cantera granítica, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 
3 mm. Tot això realitzat sobre ferm compost per solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm 
d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat 
executada segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing 
Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús p/p de juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les 
als cantells del confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada de 
ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. 
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa de la capa de 
sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. Formació de juntes i 
trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació de la lletada. Estesa de la beurada líquida per a reblert de 
junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície 
major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar 
l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general. Criteri 
de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Voreres carrer Pontons (minusvàlids). 8       8,00   

    Total  m² 8,00 
                        

3.11. m Gual per al pas de vianants P-120, de 1,20 m d'amplària en pendent, format per peces prefabricades de doble 
capa de formigó, amb dues peces especials en extrems laterals una anterior amb cantell circular de 60x40x28 
cm i una posterior amb cantell recta de 60x40x20, i peces centrals anterior i posterior de 60x40x10 cm. Peces 
dels extrem col·locades sobre base de formigó no estructural (HNE-20/P/20) abocat des de camió, estès, 
segons pendents del projecte i peces intermèdies agafades amb morter de ciment sobre base de formigó 
HM20/B/20/I de 15 cm gruix no inclosa en el preu, tot segons detalls de projecte. Totalment acabat. Inclús p/p 
de peces laterals, topalls de la vorera i del costat de la calçada. 
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó de suport. Col·locació, rebut i anivellació 
de les peces, incloent-hi topalls. Reomplert de junts amb morter de ciment. Criteri d'amidament de projecte: 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Carrer Pontons.   32,00     32,00   

    Total  m 32,00 

                        

04.  XARXA DE SANEJAMENT. 
                        

4.1. m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polietilè d'alta 
densitat de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, 
segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, amb un 
pendent mínim del 0,50%, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i 
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral amb formigó HM-20/B/20/I i posterior reblert amb la 
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mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús p/p de accessoris, peces especials, junts 
de goma i lubricant per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. 
Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de 
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa. Descens i 
col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació, començant per l'extrem de 
capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Realització de proves de servei. 
Execució del reblert envoltant. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o 
altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en 
projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors 
d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces especials. 

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Aigües residuals.   54,80     54,80   

    Total  m 54,80 
                        

4.2. m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polietilè d'alta 
densitat de designació PE 100, de 300 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, 
segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, amb un 
pendent mínim del 0,50%, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i 
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral amb formigó HM-15/B/20/I fins als ronyons i 
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús p/p de accessoris, 
peces especials, junts de goma i lubricant per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert 
principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei 
(incloses en aquest preu). 
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de 
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa. Descens i 
col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació, començant per l'extrem de 
capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Realització de proves de servei. 
Execució del reblert envoltant. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, 
entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces 
especials. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Aigües residuals.   53,20     53,20   

    Aigües pluvials. 2 3,80     7,60   

    Total  m 60,80 
                        

4.3. Ut Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de mides interiors, 
per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm d'espessor i 
reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 124, compatible amb superfícies de 
llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus, enrasada 
al paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa general de desguàs, incloent el reblert de l'extradós 
amb material granular i sense incloure l'excavació. 
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació. Eliminació de les terres soltes del fons de 
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del embornal prefabricat. 
Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i la reixeta. Criteri 
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Aigües pluvials. 4       4,00   

    Total  Ut 4,00 
                        

4.4. Ut Connexió de clavegueró individual a xarxa de sanejament existent. Inclús p/p d'elements auxiliars i accessoris, 
treballs necessaris d'encreuament d'infraestructures, muntatge i connexionat. 
Inclou: Replanteig. obertura orifici i embocat del tub. Segellat del perímetre. Eliminació de les restes i neteja. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    Total  Ut 5,00 
                        

4.5. Ut Connexió a xarxa existent per pou de registre en sector proper al sector de projecte. Inclús p/p d'elements 
auxiliars i accessoris, treballs necessaris d'encreuament d'infraestructures, muntatge i connexionat. 
Inclou: Replanteig. obertura orifici i embocat del tub. Segellat del perímetre. Eliminació de les restes i neteja 
interior. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

  

    Total  Ut 1,00 

                        

05.  XARXA D'AIGUA POTABLE. 
                        

5.1. Ut Pericó de servei de 450x450x1000 mm, amb parets i solera de 14 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, 
arrebossat i lliscat interior, col·locat sobre llit de sorra i bastiment amb tapa per a pericó de serveis, de fosa   



Codi Ut Descripció Amidament 
                         

Projecte Urbanització PAU 18. Amidament obres generals. Pàgina   8  

grisa de 500x500x40 mm i 30 kg de pes, col·locat amb morter i p/p de ferramentes. 
Inclou: Replanteig. Excavació. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat del formigó. 
Formació del pericó. Acoblament i rejuntat del pericó al col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i la 
tapa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Connexió xarxa existent. 2       2,00   

    Total  Ut 2,00 
                        

5.2. Ut Subministrament e instal·lació de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre 
nominal, de 16 bar de PN, cos de 
fosa nodular i tapa de fosa nodular, amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa i 
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable(AISI 420) amb accionament per volant de fosa, muntada en 
pericó de canalització soterrada, totalment acabada i connexionada. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Connexió xarxa existent. 2       2,00   

    Total  Ut 2,00 
                        

5.3. m Subministrament i muntatge de tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 125 mm de 
diàmetre exterior i 11,4 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclús p/p de material auxiliar. Totalment muntat, 
connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en 
aquest preu). 
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació del tub. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Xarxa general.   160,00     160,00   

    Total  m 160,00 
                        

5.4. Ut Derivació a abonats, amb  clau de pas en pericó de registre per a vàlvula a vorera de 145x145x230 mm de cos 
prefabricat en polietilè d'alta densitat per termo-moldejat i tapa de ferro fos amb inscripció "AIGÜES" gravada 
sobre la xapa, agafat amb formigó HM20/B/20/I. 
Inclou: Replanteig. Excavació. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat del formigó. 
Col·locació del pericó prefabricat. Acoblament i rejuntat del pericó al col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació 
del marc i la tapa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

    Total  Ut 6,00 
                        

5.5. m Subministrament i muntatge de tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 40 mm de 
diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclús p/p de material auxiliar. Totalment muntat, 
connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en 
aquest preu). 
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació del tub. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Escomesa. 6 2,00     12,00   

    Total  m 12,00 
                        

5.6. Ut Connexió a xarxa d'aigua potable existent en pericó de registre en sectors propers a la zona de projecte. Inclús 
p/p d'elements auxiliars i accessoris, canalització, treballs necessaris d'encreuament d'infraestructures, 
muntatge i connexionat. 
Inclou: Replanteig. obertura orifici i embocat del tub. Segellat del perímetre. Eliminació de les restes i neteja 
interior. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Connexió xarxa existent. 2       2,00   

    Total  Ut 2,00 
                        

5.7. Ut Prova de pressió i estanquitat de la xarxa de canonades d'aigua potable segons especificacions de la 
companyia subministradora Aigües de Vilafranca. 
Inclou: Elements auxiliars i aparells específics de pressió i mesura. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    Total  Ut 1,00 
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06.  XARXA DE TELEFONIA. 
                        

6.1. Ut Subministrament i instal·lació de pericó de formigó armat, de 600x600x800 mm de dimensions interiors, amb 
tapa de formigó classe B-125, per a la xarxa de telecomunicacions, col·locada sobre solera de formigó en 
massa HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix. Inclús p/p d'abocament i compactació del formigó per a la formació de 
solera, embocadura de conductes, connexions i acabats. Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el 
reblert perimetral posterior. 
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del 
formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta. Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació 
d'accessoris. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Connexió xarxa existent. 1       1,00   

    Total  Ut 1,00 
                        

6.2. Ut Subministrament i instal·lació de pericó de formigó, tipus MF, de 300x300 mm de dimensions interiors, 
420x420x550 mm de dimensions exteriors, amb tapa de formigó classe B-125, per a la xarxa de 
telecomunicacions, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix. Inclús p/p 
d'abocament i compactació del formigó per a la formació de solera, embocadura de conductes, connexions i 
acabats. Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral posterior. 
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del 
formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta. Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació 
d'accessoris. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Escomeses 7       7,00   

    Total  Ut 7,00 
                        

6.3. m Subministrament i instal·lació de canalització subterrània de telecomunicacions formada per 6 tubs rígids de 
PVC-U, de 110 mm de diàmetre i 1,3 mm de gruix i suport separador cada 70 cm de longitud, executada en 
rasa, amb els tubs embeguts en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/I amb 6 cm de recobriment 
superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert de la rasa. 
Inclús abocat i compactació del formigó per a la formació del prisma de formigó en massa i fil guia. Totalment 
muntada. 
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Presentació en 
sec dels tubs. Col·locació del fil guia. Col·locació dels tubs. Abocat i compactació del formigó per formació del 
prisma. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació 
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Creuament carrer.   8,10     8,10   

    Línia sota vorera.   173,40     173,40   

    Total  m 181,50 
                        

6.4. Ut Connexió de la nova xarxa de telefonia a la xarxa existent. Inclús p/p d'elements auxiliars i accessoris, 
canalització, treballs necessaris d'encreuament d'infraestructures, muntatge i connexionat. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    Total  Ut 1,00 

                        

07.  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC. 
                        

7.1. Ut Subministrament i instal·lació de presa de terra d'enllumenat públic, composta per elèctrode de 1,5 m de 
longitud clavat al terreny, connectat a pont per a comprovació, dins d'una arqueta de registre de polipropilè de 
30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació per l'arqueta de registre, clavat de l'elèctrode al terreny, col·locació de 
l'arqueta de registre, connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç mitjançant grapa abraçadora, reblert amb 
terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra 
mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de l'elèctrode. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de l'elèctrode 
amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Connexionat a la xarxa de terra. Realització de proves de 
servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

  

    Total  Ut 1,00 
                        

7.2. m Subministrament i instal·lació de conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de cobre 
trenat, de 35 mm² de secció. Fins i tot p/p d'unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i borns 
d'unió. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor nu de terra. Connexionat del conductor nu de terra 
mitjançant borns d'unió. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de 
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Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    Total  m 47,80 
                        

7.3. m Subministrament i instal·lació de cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb la 
inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. 
Inclou: Col·locació de la cinta de senyalització. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

  

    Total  m 47,80 
                        

7.4. m Subministrament i instal·lació de canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada 
per tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, 
subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

  

    Total  m 47,80 
                        

7.5. m Subministrament i instal·lació de canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada 
per tub protector de polietilè de doble paret, de 110 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 450 N, 
subministrat en barra. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Creuament carrer.   12,80     12,80   

    Total  m 12,80 
                        

7.6. m Subministrament i instal·lació de cablejat multipolar per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format per 4 
cables unipolars RZ1-K (AS) amb conductors de coure de 6 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 
0,6/1 kV. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

  

    Total  m 47,80 
                        

7.7. Ut Subministrament i instal·lació de fanal amb columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 
m d'alçada, coronació sense platina, amb base platina i porta d'accés a caixa connexions, segons norma UNE-
EN 40-5 i lluminària led de la casa Carandini, configuració VMX. L144, tipus V2, de 14.000 lúmens i un consum 
de 118 W. Leds muntats en placa base d'alumini LM6. Inclús p/p de fixacions, cablejat interior i dau de 
fonamentació realitzat amb formigó en massa HM-20/P/20/I, accessoris i elements d'ancoratge. Totalment 
muntat, connexionat i comprovat.  
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de recolzament. Fixació de 
la columna. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Neteja de l'element. Criteri d'amidament de projecte: 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    Total  Ut 4,00 
                        

7.8. Ut Subministrament i muntatge de fanal per a enllumenat viari compost de columna troncocònica de 6 m de altura 
amb braç, construïda en xapa d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, proveïda de caixa de connexió i protecció, 
conductor interior per 0,6/1,0 kV, pica de terra, pericó de pas i derivació de 40x40x60 cm, proveïda de marc i 
tapa de ferro colat, ancoratge mitjançant perns a dau de fonamentació realitzat amb formigó en massa HM-
20/P/20/I; i lluminària decorativa amb difusor de plàstic i làmpada de vapor de sodi a alta pressió de 150 watts 
de potència, forma tronco piramidal i acoblada al suport. Inclús p/p de fonamentació, accessoris, elements 
d'ancoratge, equip d'encesa i connexionat. Totalment instal·lada. 
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de recolzament. Fixació de 
la columna. Col·locació d'accessoris. Connexionat. Neteja de l'element. Criteri d'amidament de projecte: 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    Total  Ut 1,00 
                        

7.9. Ut Pericó de servei de 450x450x1000 mm, amb parets i solera de 14 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, 
arrebossat i lliscat interior, col·locat sobre llit de sorra i bastiment amb tapa per a pericó de serveis, de fosa 
grisa de 500x500x40 mm i 30 kg de pes, col·locat amb morter i p/p de ferramentes. 
Inclou: Replanteig. Excavació. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat del formigó. 
Formació del pericó. Acoblament i rejuntat del pericó al col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i la 
tapa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats executades segons especificacions de Projecte. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Connexió xarxa existent. 1       1,00   

    Total  Ut 1,00 
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7.10. Ut Connexió de la nova xarxa d'enllumenat públic a la xarxa existent a l'interior del pericó. Inclús p/p d'elements 
auxiliars i accessoris, canalització, treballs necessaris d'encreuament d'infraestructures, muntatge i connexionat. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    Total  Ut 1,00 
                        

7.11. Ut Treballs necessaris per al desplaçament de fanal existent, amb conservació de tots els seus mecanismes 
(desmuntatge i muntatge).Inclús excavació, dau de fonamentació realitzat amb formigó en massa HM-20/P/20/I, 
accessoris i elements d'ancoratge. Totalment muntat, connexionat i comprovat. 
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de recolzament. Fixació de 
la columna. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Neteja de l'element. Criteri d'amidament de projecte: 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    Total  Ut 2,00 

                        

08.  XARXA DE BAIXA I MITJA TENSIÓ. 
                        

8.1. m Subministrament i instal·lació de canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada 
per tub protector de polietilè de doble paret, de 160 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, 
subministrat en barra. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Creuament carrer.            

        8,20     8,20   

    Total  m 8,20 
                        

8.2. m Subministrament i instal·lació de línia subterrània de distribució de baixa tensió directament soterrada formada 
per 3 cables unipolars RV amb conductor d'alumini, de 240 mm² de secció i 1 cable unipolar RV amb conductor 
d'alumini, de 150 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, col·locats sobre llit de sorra de 10 
cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant amb picó vibrant de guiat manual i posterior 
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior dels cables, sense incloure 
l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Fins i tot placa de protecció i cinta de senyalització. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a assentament dels cables. Estesa de cables. 
Execució del reblert envoltant de sorra. Col·locació de la placa de protecció. Col·locació de la cinta de 
senyalització. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica 
de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Estesa 1C, 2C i 3C   439,95     439,95   

    Total  m 439,95 
                        

8.3. m Subministrament i instal·lació de línia subterrània de distribució de baixa tensió directament soterrada formada 
per 3 cables unipolars RV amb conductor d'alumini, de 150 mm² de secció i 1 cable unipolar RV amb conductor 
d'alumini, de 95 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, col·locats sobre llit de sorra de 10 
cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant amb picó vibrant de guiat manual i posterior 
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior dels cables, sense incloure 
l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Fins i tot placa de protecció i cinta de senyalització. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a assentament dels cables. Estesa de cables. 
Execució del reblert envoltant de sorra. Col·locació de la placa de protecció. Col·locació de la cinta de 
senyalització. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica 
de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Estesa 1C   4,00     4,00   

    Total  m 4,00 
                        

8.4. Ut Subministrament i instal·lació de centre de transformació prefabricat, monobloc, de formigó armat, de 
6080x2380x3045 mm, apte per contenir fins a dos transformadors i l'aparellatge necessari. Fins i tot transport i 
descàrrega. Totalment muntat. 
Inclou: Transport i descàrrega. Col·locació i anivellació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    Total  Ut 1,00 
                        

8.5. Ut Subministrament i instal·lació de transformador trifàsic en bany d'oli, amb refrigeració natural, de 630 kVA de 
potència, menys de 600 litres de volum d'oli, 25 kV de tensió del primari i 420 V de tensió del secundari en buit, 
grup de connexió Dyn11, impedància de curtcircuit 4,50%, 6 preses en  el regulador, posicions de regulació: -5, 
-2.50, 0, +2.50, +5, +10% i resta de característiques d'acord amb la Norma GE FND00100. Inclús accessoris 
necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i posada en marxa per l'empresa 
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instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. 
Inclou: Muntatge i fixació. Connexionat i posta en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

    Total  Ut 1,00 
                        

8.6. Ut Subministrament i col·locació de fornícula prefabricada de formigó, de 760x250x1750 mm de dimensions 
exteriors, formada per ciment, àrid, fibres d'acer i polipropilè, amb base de 840x500x500 mm de dimensions 
exteriors i de caixa de distribució per a urbanitzacions, de polièster reforçat amb fibra de vidre, amb un grau de 
protecció IP 437 UNE 20 324. Amb entrada, doble sortida i derivació a dos abonats. Inclús muntatge mitjançant 
grua i estintolaments necessaris i p/p de peces especials i cargols d'acer inoxidable. Totalment muntada. 
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Hissat i presentació de la fornícula mitjançant 
grua. Col·locació, aplomat i anivellació. Col·locació de caixa de distribució. Rejuntat i neteja. Criteri d'amidament 
de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es 
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    Total  Ut 6,00 
                        

8.7. Ut Connexió de la nova xarxa de baixa tensió a la xarxa existent a l'interior del pericó. Inclús p/p d'elements 
auxiliars i accessoris, canalització, treballs necessaris d'encreuament d'infraestructures, muntatge i connexionat. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    Total  Ut 1,00 
                        

8.8. Ut Treballs administratius per a la posada en servei de la xarxa de baixa i mitja tensió, previs a l’inici de les obres: 
Projecte, direcció d'obra, coordinació de seguretat, tramitació autorització del projecte, visats i permís d'obra 
Ajuntament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades. 

  

    Total  Ut 1,00 

                        

09.  XARXA DE GAS NATURAL. 
                        

9.1. Ut Pericó de servei de 450x450x1000 mm, amb parets i solera de 14 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, 
arrebossat i lliscat interior, col·locat sobre llit de sorra i bastiment amb tapa per a pericó de serveis, de fosa 
grisa de 500x500x40 mm i 30 kg de pes, col·locat amb morter i p/p de ferramentes. 
Inclou: Replanteig. Excavació. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat del formigó. 
Formació del pericó. Acoblament i rejuntat del pericó al col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i la 
tapa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

  

    Total  Ut 1,00 
                        

9.2. Ut Subministrament i muntatge de vàlvula de pas per interrupció servei a l'interior de pericó, muntada entre tubs. 
Inclús p/p d'elements especials, muntatge i accessoris. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    Total  Ut 1,00 
                        

9.3. m Subministrament i muntatge de canonada per instal·lació de gas natural homologada per la companyia, formada 
por tub de polietilè d'alta densitat tipus PE-100, de 110 mm de diàmetre exterior, soterrada, col·locat sobre llit 
de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada 
amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa 
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Fins i tot p/p de accessoris i peces 
especials col·locats mitjançant soldadura per electrofussió. Totalment muntada, connexionada i provada per 
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocada de la sorra en el fons 
de la rasa. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Execució del reblert envoltant. Realització 
de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

  

    Total  m 90,90 
                        

9.4. Ut Subministrament i instal·lació de l'escomesa de gas que uneix la xarxa de distribució de gas de l'empresa 
subministradora amb la clau d'escomesa, formada per canonada soterrada de 2 m de longitud de polietilè d'alta 
densitat SDR 11, de 63 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament 
excavada, amb els seus corresponents accessoris i peces especials, collarí de presa en càrrega col·locat sobre 
la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa i clau d'escomesa formada per 
vàlvula d'esfera de llautó niquelat de 2 1/2" de diàmetre col·locada mitjançant unió roscada, situada juntament a 
l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 40x40x40 cm, 
col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor i tancada superiorment amb 
tapa de PVC. Inclús demolició i aixecat del ferm existent, posterior reposició amb formigó en massa HM-
20/P/20/I, i connexió a la xarxa. Sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal. Totalment muntada, 
connexionada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en 
aquest preu). 
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Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents, coordinat amb la resta d'instal·lacions o 
elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les terres 
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta 
prefabricada. Formació de forats per connexionat de tubs. Entroncament i rejuntat dels tubs a l'arqueta. 
Col·locació de la tapa i els accessoris. Presentació en sec de canonades i peces especials. Abocat de la sorra 
en el fons de la rasa. Col·locació de canonades. Muntatge de la clau d'escomesa. Empalmament de l'escomesa 
amb la xarxa de distribució de gas. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

    Total  Ut 6,00 
                        

9.5. Ut Connexió a xarxa de gas natural existent a través de pericó de registre en sectors propers a la zona de projecte. 
Inclús p/p d'elements auxiliars i accessoris, canalització, treballs necessaris d'encreuament d'infraestructures, 
muntatge i connexionat. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    Total  Ut 1,00 
                        

9.6. Ut Prova de resistència i estanquitat de la xarxa de distribució de gas natural segons especificacions de la 
companyia subministradora i reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos. 
Inclou: Elements auxiliars i aparells específics de pressió i mesura. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    Total  Ut 1,00 

                        

10.  JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ. 
                        

10.1. Ut Subministrament d'Alnus glutinosa (Pyramidalis), perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 
51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, subministrat en contenidor estàndard de 45 l. Inclús 
transport i descàrrega a peu de clot de plantació. 
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment subministrades segons especificacions de Projecte. 

  

    Total  Ut 7,00 
                        

10.2. Ut Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, subministrat en contenidor, en clot de 
100x100x60 cm realitzat amb mitjans manuals en terreny sorrenc, amb aportació d'un 25% de terra vegetal 
garbellada i fertilitzada. Inclús retirada i càrrega a camió de les terres sobrants. 
Inclou: Replanteig. Obertura de clot amb mitjans manuals. Retirada i aplec de les terres excavades. Preparació 
del fons del clot. Presentació de l'arbre. Reomplert del clot amb terra seleccionada de la pròpia excavació i terra 
vegetal garbellada i fertilitzada. Piconat moderat. Formació d'escocell. Primer rec. Retirada i càrrega a camió de 
les terres sobrants. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica 
de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

    Total  Ut 7,00 
                        

10.3. Ut Subministrament i clavaó vertical en el fons del clot de plantació, al peu de l'arbre, d'asprat doble, mitjançant 
dues estaques, clavades verticalment en el fons del clot de plantació, subjectant al tronc de l'arbre cadascuna 
d'elles mitjançant dos cinturons elàstics de goma, regulables, de 4 cm d'amplària, exercint la funció d'aspre per 
mantenir l'arbre dret durant el seu creixement. Inclús p/p d'ataconat i neteja. 
Inclou: Replanteig i clavat de les estaques. Alineació i subjecció de l'arbre a cadascuna de les estaques 
mitjançant cinta elàstica. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

    Total  Ut 7,00 
                        

10.4. m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cega, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el 
tancament de la rasa inclosos. 
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocada de la sorra en el fons 
de la rasa. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Execució del reblert envoltant. Realització 
de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

  

    Total  m 45,50 
                        

10.5. Ut Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 
cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    Total  Ut 7,00 
                        

10.6. Ut Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb 
cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
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mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

    Total  Ut 1,00 

                        

10.7. Ut Vàlvula antidrenant per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, instal·lada en 
pericó. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    Total  Ut 1,00 
                        

10.8. Ut Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un nombre 
màxim de 8 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als 
elements governats, programat i comprovat. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    Total  Ut 1,00 
                        

10.9. Ut Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una 
pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    Total  Ut 1,00 
                        

10.10. Ut Subministrament i muntatge de paperera, amb cubeta d'acer circular de 32 cm de diàmetre i 50 cm d'altura, 
amb acabat esmaltat i suport vertical d'acer de 80 cm d'altura, fixada a una base de formigó HM-20/P/20/I. 
Inclús p/p de replanteig, excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i eliminació i neteja del material 
sobrant. 
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge. Eliminació i neteja del material 
sobrant. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

  

    Total  Ut 2,00 

                        

11.  ALTRES. 
                        

11.1. Ut Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm 
de diàmetre, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.). Inclús accessoris, cargols i elements d'ancoratge. 
Inclou: Muntatge. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons 
especificacions de Projecte. 

  

    Total  Ut 4,00 
                        

11.2. Ut Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, octogonal, de 60 
cm de doble apotema, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.). Inclús accessoris, cargols i elements d'ancoratge. 
Inclou: Muntatge. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons 
especificacions de Projecte. 

  

    Total  Ut 1,00 
                        

11.3. m Marca vial longitudinal contínua retroreflector en sec, de 50 cm d'amplària, realitzada amb una mescla de 
pintura alquídica, de doble component, de color blanc i micro esferes de vidre, aplicada mecànicament 
mitjançant polvorització, per a separació de carrils. Inclús p/p de neteja i marcatge. 
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Marcatge. Aplicació mecànica de la mescla mitjançant 
polvorització. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Pas vianants. 26 3,00     78,00   

    Total  m 78,00 
                        

11.4. m Marca vial transversal contínua retroreflector en sec i amb humitat o pluja, de 40 cm d'amplària, realitzada amb 
una mescla de pintura, de doble component, alquídica de color blanc i micro esferes de vidre, aplicada 
manualment, per a línia de detenció. Inclús p/p de neteja i marcatge. 
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Marcatge. Aplicació manual de la mescla. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura 
d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

    Total  m 5,90 
                        

11.5. m² Marca vial per a inscripcions, retroreflector en sec i amb humitat o pluja, realitzada amb una mescla de pintura 
alquídica, de doble component, de color blanc i micro esferes de vidre, aplicada manualment. Inclús p/p de 
neteja i marcatge. 
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Marcatge. Aplicació manual de la mescla. Criteri 
d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura 
d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de Projecte. 
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      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Retolat Stop. 3,4       3,40   

    Total  m² 3,40 
                        

11.6. m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra 
o centre de valoració o eliminació de residus, situat a 20 km de distància, considerant el temps d'espera per a la 
càrrega a màquina en obra, anada, descàrrega i tornada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents 
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es 
mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 

  

    Total  m³ 10,00 
                        

11.7. m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció 
i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valoració o eliminació de residus. Sense incloure el transport. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents 
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es 
mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte. 

  

    Total  m³ 10,00 
                        

11.8. Ut Subministrament i instal·lació en l'exterior de fornícula mural, per a provisional d'obra, de caixa de protecció i 
mesura, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador trifàsic, formada per una envoltant aïllant, precintable, 
autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a instal·lació 
encastada i caixa general de protecció, equipada amb borns de connexió, per a protecció de la línia general 
d'alimentació a 4 bases d'endoll per a maquinària i enllumenat, formada per una envoltant aïllant, precintable i 
autoventilada, segons UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN 60439-3, amb graus 
de protecció IP 43 segons UNE 20324 i IK 08 segons UNE-EN 50102, que es tancarà amb porta de protecció 
metàl·lica amb grau de protecció IK 10 segons UNE-EN 50102, protegida de la corrosió i amb pany o cadenat. 
Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per connexió de servei. Inclús equip complert de 
mesura, borns de connexió, bases tallacircuits, fusibles de protecció i cablejat d'escomesa. Normalitzada per 
l'empresa subministradora i preparada per connexió de servei aèria o subterrània, elements de fixació i 
connexió amb la conducció soterrada de connexió de terra. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació. Col·locació de tubs i peces 
especials. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

    Total  Ut 1,00 
                        

11.9. Ut Realització dels treballs imprevistos que puguin aparèixer en el transcurs de l'execució de l'obra, prèvia 
justificació fefaent dels mateixos. 
 

  

    Total  Ut 1,00 

                        

12.  SEGURETAT I SALUT. 
                        

12.1. m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla 
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de 
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, 
amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó fixades al paviment, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, 
per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos. Inclús malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, 
col·locada sobre les tanques i p/p de muntatge, platines de 20x4 mm i elements de fixació al paviment, 
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge. 
Inclou: Muntatge. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla. Desmuntatge posterior. Transport 
fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial   

    Per carrer Ferran.   41,20     41,20   

    Per carrer Progrés.   26,10     26,10   

    Total  m 67,30 
                        

12.2. Ut Subministrament i col·locació de tanca traslladable de 3,50x2,00 m, col·locada en clos provisional de solar, 
formada per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros 
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de 
diàmetre, acabat galvanitzat, amb porta incorporada per accés de vianants, d'una fulla, de 0,90x2,00 m, amb 
llengüetes per a cadenat, amortitzable en 5 usos i bases prefabricades de formigó fixades al paviment, de 
65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos. Inclús p/p de muntatge, platines de 
20x4 mm i elements de fixació al paviment, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps 
que es requereixi i desmuntatge. 
Inclou: Muntatge. Fixació de les bases al paviment. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de 
magatzematge o retirada a contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

    Total  Ut 2,00 
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12.3. Ut Subministrament de casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les 
conseqüents lesions cerebrals i fractures de crani, amortitzable en 10 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

    Total  Ut 6,00 
                        

12.4. Ut Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura integral, d'ús bàsic, amb ocular únic sobre una muntura 
flexible i cinta elàstica, amortitzable en 10 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

    Total  Ut 6,00 
                        

12.5. Ut Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, 
resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

    Total  Ut 12,00 
                        

12.6. Ut Subministrament de joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el 
cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 32 dB, amortitzable en 10 
usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

    Total  Ut 6,00 
                        

12.7. Ut Subministrament de parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a 
una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en 4 
usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

    Total  Ut 6,00 
                        

12.8. Ut Subministrament de parell de botes altes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a 
una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, resistent a la penetració i absorció d'aigua, amb 
codi de designació SB, amortitzable en 4 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

    Total  Ut 6,00 
                        

12.9. Ut Subministrament de granota de protecció, amortitzable en 5 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

    Total  Ut 6,00 
                        

12.10. Ut Subministrament de careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el 
nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera ambient, 
FFP2, amb vàlvula d'exhalació, amortitzable en 1 ús. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

    Total  Ut 12,00 
                        

12.11. Ut Subministrament de parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, 
amortitzable en 4 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

    Total  Ut 6,00 
                        

12.12. Ut Subministrament de faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable mitjançant 
velcro, amortitzable en 4 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

    Total  Ut 6,00 
                        

12.13. Ut Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions, amb vàter 
químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid per a 
entrada de llum exterior. Inclús p/p de subministrament, muntatge, retirada, neteja i manteniment. 
Inclou: Muntatge i comprovació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

    Total  Ut 3,00 
                        

12.14. Ut Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), 
composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de 
xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb 
lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament 
en base de xapa i revestiment de tauler en parets. 
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

    Total  Ut 3,00 
                        

12.15. Ut Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per caseta d'obra, proveït de desinfectants i antisèptics 
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces i 
guants d'un sol ús, instal·lat en el vestuari. 
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Inclou: Replanteig i traçat en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols. Criteri d'amidament de 
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

    Total  Ut 1,00 
                        

12.16. Ut Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 
990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús p/p de 
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

    Total  Ut 2,00 
                        

12.17. Ut Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, 
amb pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, 
fixada amb brides de niló. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que 
es requereixi. 
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

    Total  Ut 2,00 

                        

                        
Vilafranca del Penedès, gener 2017. 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
Ramon Gumà Esteve, arquitecte, 

en representació d'AMBITARQ, SLP 
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01. ENDERROCS.

1.1. m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment. Inclús p/p de replanteig i neteja. 
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Tall del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Criteri d'amidament de 
projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la 
longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

 

Total  m 7,800 

1.2. m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, sense incloure la 
demolició de la base suport. Inclús p/p de replanteig, neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió 
o contenidor. Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició del paviment amb martell pneumàtic. 
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.  
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura 
d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

 

Total  m² 23,800 

1.3. m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, 
a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valoració o eliminació de residus, situat a 20 km de distància, considerant el temps d'espera per a la càrrega a 
màquina en obra, anada, descàrrega i tornada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials 
que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, 
incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 

Total  m³ 3,600 

1.4. m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o 
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valoració o eliminació de residus. Sense incloure el transport. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials 
que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, 
incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte. 

Total  m³ 3,600 

02. PAVIMENTS.

2.1. m² Formació de base de formigó en massa de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó HM-15/B/20/I 
fabricat en central i abocament des de camió, sense tractament de la seva superfície; recolzada sobre capa base 
existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó, estès i 
vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de junts de construcció i col·locació d'un panell de poliestirè 
expandit de 2 cm d'espessor, al voltant de qualsevol element que interrompi la sola, com pilars i murs, per a 
l'execució de juntes de retracció; embocada o connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, 
caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de les juntes de retracció, 
per mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera. 
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les rasants. Replanteig 
dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg 
de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocament i 
compactació del formigó. Curat del formigó. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre. 

 

Total  m² 7,300 

2.2. m² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de voreres i passeigs, de lloseta de formigó per 
a ús exterior, de 9 pastilles, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 3, classe de 
desgast per abrasió G, format nominal 20x20x4 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades a l'estès sobre 
capa de sorra-ciment de 3 cm de gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb calcària CEM II/B-L 
32,5 R i sorra de cantera granítica, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Tot això realitzat 
sobre ferm compost per solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm d'espessor, abocament des de 
camió amb estès i vibrat mecànic amb estenedora, amb acabat reglejat executada segons pendents del projecte i 
col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús p/p de 
juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions 
existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la 
mateixa tonalitat de les peces. 
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa de la capa de 
sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. Formació de juntes i 
trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació de la lletada. Estesa de la beurada líquida per a reblert de 
junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major 
de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada 
vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general. Criteri de mesura d'obra: Es 
mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint 
els buits de superfície major de 1,5 m². 

Total  m² 7,300 

2.3. m² Formació de paviment continu de formigó imprès, amb junts, de 10 cm d'espessor, para ús per als vianants, 
realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x20 
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre separadors homologats; acolorit i endurit superficialment mitjançant 

 

EA2. OBRES COMPLEMENTÀRIES.

SalGue
Línea



Codi Ut Descripció Amidament 

Projecte Urbanització PAU 18. Amidament obres complementàries. Pàgina   2  

espolsada amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó color gris, compost de ciment, àrids de 
sílice, additius orgànics i pigments, rendiment 4,5 kg/m²; acabat imprès en relleu mitjançant estampació amb 
motlles de goma, prèvia aplicació de desemmotllant en pols color gris clar. Inclús p/p de preparació de la superfície 
de recolzament del formigó; col·locació i retirada d'encofrats, execució de junts de construcció; embocada o 
connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes 
d'instal·lacions executades sota el paviment; extensió, reglejat, aplicació d'additius i curació. Neteja final del 
formigó mitjançant projecció d'aigua a pressió i segellat final mitjançant aplicació de resina impermeabilitzant 
d'acabat. Sense incloure l'execució de la base de recolzament ni la dels junts de dilatació i de retracció. 
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i 
de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la superfície base. Col·locació de la malla 
electrosoldada amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Anivellat i remolinat manual 
del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter acolorit enduridor. Aplicació del desmoldejant fins a 
aconseguir una cobriment total. Impressió del formigó mitjançant motlles. Retirada d'encofrats. Neteja de la 
superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial  

Rampa. 6,6 6,600  

Total  m² 6,600 

2.4. m² Formació d'escala de formigó vist, amb llosa i esglaonat de formigó armat, realitzada amb 15 cm de gruix de 
formigó HA-20/P/20/I fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia 
aproximada de 10 kg/m², quedant vist el formigó de l'esglaonat; Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, 
amb acabat vist amb textura llisa a la seva cara inferior i laterals, format per: superfície encofrant lateral de taulons 
de fusta de pi, amortitzables en 10 usos i encofrat de l'esglaonat amb tauler aglomerat hidròfug, d'un sol ús amb 
una de les seves cares plastificada. Inclús p/p de replanteig, elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat 
d'elements) en taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, separadors, elements 
de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a l'estabilitat de l'encofrat i aplicació de líquid desencofrant. 
Inclou: Replanteig i marcat de nivells i reblerts. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de les armadures amb 
separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema 
d'encofrat. Reparació de defectes superficials. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, segons 
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, pel intradós, la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

 

Total  m² 12,600 

03. ALTRES.

3.1. m³ Càrrega i transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valoració o eliminació de residus, situat a 20 km de distància, considerant el temps d'espera per a la 
càrrega a màquina en obra, anada, descàrrega i tornada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials 
que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, 
incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 

Total  m³ 3,000 

3.2. m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o 
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valoració o eliminació de residus. Sense incloure el transport. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials 
que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, 
incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte. 

Total  m³ 3,000 

04. SEGURETAT I SALUT.

4.1. m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla 
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de 
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, 
amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó fixades al paviment, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per 
a suport dels pals, amortitzables en 5 usos. Inclús malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, 
col·locada sobre les tanques i p/p de muntatge, platines de 20x4 mm i elements de fixació al paviment, 
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge. 
Inclou: Muntatge. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla. Desmuntatge posterior. Transport fins 
al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Total  m 12,000 

4.2. Ut Subministrament i col·locació de tanca traslladable de 3,50x2,00 m, col·locada en clos provisional de solar, 
formada per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros 
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de 
diàmetre, acabat galvanitzat, amb porta incorporada per accés de vianants, d'una fulla, de 0,90x2,00 m, amb 
llengüetes per a cadenat, amortitzable en 5 usos i bases prefabricades de formigó fixades al paviment, de 
65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos. Inclús p/p de muntatge, platines de 
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20x4 mm i elements de fixació al paviment, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que 
es requereixi i desmuntatge. 
Inclou: Muntatge. Fixació de les bases al paviment. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge 
o retirada a contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut. 

Total  Ut 1,000 

4.3. Ut Subministrament de casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les conseqüents 
lesions cerebrals i fractures de crani, amortitzable en 10 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Total  Ut 2,000 

4.4. Ut Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura integral, d'ús bàsic, amb ocular únic sobre una muntura 
flexible i cinta elàstica, amortitzable en 10 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Total  Ut 2,000 

4.5. Ut Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, 
resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Total  Ut 4,000 

4.6. Ut Subministrament de joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap 
mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 32 dB, amortitzable en 10 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Total  Ut 2,000 

4.7. Ut Subministrament de parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una 
compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en 4 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Total  Ut 2,000 

4.8. Ut Subministrament de parell de botes altes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una 
compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, resistent a la penetració i absorció d'aigua, amb codi de 
designació SB, amortitzable en 4 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

Total  Ut 2,000 

4.9. Ut Subministrament de granota de protecció, amortitzable en 5 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Total  Ut 2,000 

4.10. Ut Subministrament de careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el nas, 
la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP2, amb 
vàlvula d'exhalació, amortitzable en 1 ús. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

Total  Ut 4,000 

4.11. Ut Subministrament de parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, amortitzable 
en 4 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Total  Ut 2,000 

4.12. Ut Subministrament de faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable mitjançant velcro, 
amortitzable en 4 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Total  Ut 2,000 

4.13. Ut Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions, amb vàter químic 
anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid per a entrada de 
llum exterior. Inclús p/p de subministrament, muntatge, retirada, neteja i manteniment. 
Inclou: Muntatge i comprovació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Total  Ut 1,000 

4.14. Ut Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), 
composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, 
aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i 
reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de 
xapa i revestiment de tauler en parets. 
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

Total  Ut 1,000 
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4.15. Ut Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per caseta d'obra, proveït de desinfectants i antisèptics 
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces i guants 
d'un sol ús, instal·lat en el vestuari. 
Inclou: Replanteig i traçat en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols. Criteri d'amidament de projecte: 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Total  Ut 1,000 

4.16. Ut Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 
990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús p/p de manteniment 
en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. Criteri 
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Total  Ut 1,000 

4.17. Ut Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb 
pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb 
brides de niló. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. Criteri 
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

Total  Ut 1,000 

Vilafranca del Penedès, gener de 2017 

Ramon Gumà Esteve, arquitecte, 

en representació d'AMBITARQ, SLP 
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01. ENDERROCS.

1.1 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment. Inclús p/p de replanteig i neteja. 
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Criteri d'amidament de 
projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la 
longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

 

0,064  h Talladora de paviment amb arrencada, desplaçament i regulació del disc de 
tall manuals. 

27,62 1,77  

0,055  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 1,14  

2,000  % Mitjans auxiliars 2,91 0,06  

3,000  % Costos indirectes 2,97 0,09  

Preu total per m 3,06 

1.2 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, sense incloure la 
demolició de la base suport. Inclús p/p de replanteig, neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió 
o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició del paviment amb martell pneumàtic. Fragmentació dels 
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons 
especificacions de Projecte. 

 

0,130  h Martell pneumàtic. 4,19 0,54  

0,065  h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 5,36 0,35  

0,040  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,30 0,93  

0,100  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 2,07  

2,000  % Mitjans auxiliars 3,89 0,08  

3,000  % Costos indirectes 3,97 0,12  

Preu total per m² 4,09 

1.3 m Demolició de vorada sobre base de formigó amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius 
contigus. Inclús p/p de neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Inclou: Demolició manual dels elements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 
Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons 
especificacions de Projecte. 

 

0,030  h Peó especialitzat construcció. 20,15 0,60  

0,060  h Peó ordinari construcció. 19,47 1,17  

2,000  % Mitjans auxiliars 1,77 0,04  

3,000  % Costos indirectes 1,81 0,05  

Preu total per m 1,86 

1.4 m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment. Inclús p/p de replanteig i neteja. 
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Criteri d'amidament de 
projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la 
longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

 

0,075  h Talladora de paviment amb arrencada, desplaçament i regulació del disc de 
tall manuals. 

27,62 2,07 

0,065  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 1,34  

2,000  % Mitjans auxiliars 3,41 0,07  

3,000  % Costos indirectes 3,48 0,10  

Preu total per m 3,58 

1.5 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, 
sense incloure la demolició de la base suport. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega mecànica de runa 
sobre camió o contenidor. 
Inclou: Demolició del paviment amb retroexcavadora amb martell destrossador. Fragmentació dels enderrocs en 
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons 
especificacions de Projecte. 

 

0,021  h Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. 47,78 1,00  

0,008  h Mini retrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. 42,08 0,34  

2,000  % Mitjans auxiliars 1,34 0,03  

3,000  % Costos indirectes 1,37 0,04  

Preu total per m² 1,41 

1.6 m² Demolició de fulla exterior en tancament de façana, de fàbrica revestida, formada per maó foradat triple de 11/12 
cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus. Fins i tot  
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p/p de demolició dels seus revestiments (guix, morter, etc.), neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor. 
Inclou: Demolició manual de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces 
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o 
contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri 
de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

0,332  h Peó ordinari construcció. 19,47 6,46  

2,000  % Mitjans auxiliars 6,46 0,13  

3,000  % Costos indirectes 6,59 0,20  

Preu total per m² 6,79 

1.7 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, 
a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valoració o eliminació de residus, situat a 20 km de distància, considerant el temps d'espera per a la càrrega a 
màquina en obra, anada, descàrrega i tornada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials 
que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, 
incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 

0,138  h Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. 25,52 3,52  

2,000  % Mitjans auxiliars 3,52 0,07  

3,000  % Costos indirectes 3,59 0,11  

Preu total per m³ 3,70 

1.8 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció 
i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valoració o eliminació de residus. Sense incloure el transport. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials 
que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, 
incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte. 

1,160  m³ Cànon d'abocament per lliurament de barreja sense classificar de residus 
inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa. 

15,74 18,26 

2,000  % Mitjans auxiliars 18,26 0,37  

3,000  % Costos indirectes 18,63 0,56  

Preu total per m³ 19,19 

02. MOVIMENT DE TERRES.

2.1 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones 
previstes: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre 
material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 
15 cm. Inclús transport de la maquinària, retirada dels materials excavats i càrrega a camió, sense incloure 
transport a l'abocador autoritzat. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica 
dels materials objecte d'esbrossada. Carga mecànica a camió. Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es 
mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, entre 
cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 

 

0,010  h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 35,54 0,36  

0,004  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 0,08  

2,000  % Mitjans auxiliars 0,44 0,01  

3,000  % Costos indirectes 0,45 0,01  

Preu total per m² 0,46 

2.2 m³ Excavació de terres per a obertura i eixample de caixa de paviment en terreny de trànsit compacte, amb mitjans 
mecànics. Inclús retirada dels materials excavats a l'interior de l'obra. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i 
extracció de terres. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de 
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum 
teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no 
autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es 
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista 
tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el 
Director d'Execució de l'obra. 

 

0,145  h Mini retrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. 42,08 6,10  

0,046  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,30 1,07  

2,000  % Mitjans auxiliars 7,17 0,14  

3,000  % Costos indirectes 7,31 0,22  

Preu total per m³ 7,53 



Codi Ut Descripció Total 
                     

Projecte Urbanització PAU 18. Descompostos obres generals. Pàgina  3  

2.3 m³ Estesa de terres amb material adequat, deixant el terreny perfilat en bast, amb mitjans mecànics. 
Inclou: Estesa de les terres en tongades de gruix uniforme. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura 
d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte. 

  

    1,150  m³ Material adequat d'aportació, per a formació de terraplens, segons l'art. 
330.3.3.2 del PG-3. 

5,10 5,87   

    0,015  h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 35,54 0,53   

    0,092  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 1,90   

    2,000  % Mitjans auxiliars 8,30 0,17   

    3,000  % Costos indirectes 8,47 0,25   

    Preu total per m³ 8,72 
                    

2.4 m² Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de 
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest 
preu). Inclús replanteig dels punts topogràfics i humectació de les terres. 
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Humectació de les terres. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil 
compactat, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o 
altres elements d'unió. 

  

    0,220  h Compactadora mono cilíndrica vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t, 
amplada de treball 213,4 cm. 

54,29 11,94   

    0,026  h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 40,82 1,06   

    0,056  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 1,16   

    2,000  % Mitjans auxiliars 14,16 0,28   

    3,000  % Costos indirectes 14,44 0,43   

    Preu total per m² 14,87 
                    

2.5 m³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans 
mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i 
extracció de terres. Càrrega mecànica a camió de les terres excavades. Criteri d'amidament de projecte: Volum 
mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura 
d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments 
per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes 
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap 
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al 
que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra. 

  

    0,301  h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 37,53 11,30   

    0,213  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 4,40   

    2,000  % Mitjans auxiliars 15,70 0,31   

    3,000  % Costos indirectes 16,01 0,48   

    Preu total per m³ 16,49 
                    

2.6 m³ Recobriment de tubs en rases de serveis amb formigó HM15/B/20/I, abocat des de camió amb estesa i perfilat a 
ma, segons detalls de projecte. Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó, estès i vibrat 
del formigó. 
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les rasants. Reg de la 
superfície base. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Criteri d'amidament de projecte: Volum 
mesurat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment 
executat segons especificacions de Projecte. 

  

    0,115  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,30 2,68   

    0,370  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 7,65   

    1,000  m³ Formigó HM-15/B/20/I, fabricat en central. 59,16 59,16   

    2,000  % Mitjans auxiliars 69,49 1,39   

    3,000  % Costos indirectes 70,88 2,13   

    Preu total per m³ 73,01 
                    

2.7 m³ Formació de reblert amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, en rases; i compactació en tongades successives de 25 
cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima 
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot 
càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels 
mateixos. 
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humidificació o dessecació de cada 
tongada. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de 
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, 
el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats. 

  

    1,800  t Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, per a reblert de rases. 7,92 14,26   

    0,006  h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 40,82 0,24   
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    0,012  h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 35,54 0,43   

    0,058  h Compactadora mono cilíndrica vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t, 
amplada de treball 213,4 cm. 

54,29 3,15   

    2,000  % Mitjans auxiliars 18,08 0,36   

    3,000  % Costos indirectes 18,44 0,55   

    Preu total per m³ 18,99 
                    

2.8 m³ Formació de reblert amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, en rases; i compactació en 
tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no 
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no 
inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de 
reblert i humectació dels mateixos. 
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humidificació o dessecació de cada 
tongada. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de 
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, 
el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats. 

  

    0,006  h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 40,82 0,24   

    0,017  h Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. 35,14 0,60   

    0,012  h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 35,54 0,43   

    0,058  h Compactadora mono cilíndrica vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t, 
amplada de treball 213,4 cm. 

54,29 3,15   

    2,000  % Mitjans auxiliars 4,42 0,09   

    3,000  % Costos indirectes 4,51 0,14   

    Preu total per m³ 4,65 
                    

2.9 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valoració o 
eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km, considerant el temps d'espera per a la càrrega en 
obra, anada, descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en obra. 
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valoració o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva 
cobertura amb teles. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les 
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el 
tipus de terreny considerat. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres 
realment transportat segons especificacions de Projecte. 

  

    0,116  h Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. 37,00 4,29   

    2,000  % Mitjans auxiliars 4,29 0,09   

    3,000  % Costos indirectes 4,38 0,13   

    Preu total per m³ 4,51 
                    

2.10 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valoració o eliminació de residus. 
Sense incloure el transport. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades 
cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons 
especificacions de Projecte. 

  

    
1,160  m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en 

abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valoració o eliminació de residus. 

1,76 2,04 
  

    2,000  % Mitjans auxiliars 2,04 0,04   

    3,000  % Costos indirectes 2,08 0,06   

    Preu total per m³ 2,14 

                    

3. PAVIMENTS. 
                    

3.1 m³ Formació de subbase granular amb tot-u artificial granític, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans 
mecànics, en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor 
Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en 
aquest preu), per a millora de les propietats resistents del terreny. Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu de 
tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació d'aquests. 
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongades d'espessor uniforme. 
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre 
els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, 
entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 

  

    2,200  t Tot-u artificial granític. 10,90 23,98   

    
0,116  h Compactadora tàndem autopropulsat, de 63 kW, de 9,65 t, amplada de 

treball 168 cm. 
41,75 4,84 
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0,116  h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 9,47 1,10  

0,012  h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 40,82 0,49  

0,242  h Peó ordinari construcció. 19,47 4,71  

2,000  % Mitjans auxiliars 35,12 0,70  

3,000  % Costos indirectes 35,82 1,07  

Preu total per m³ 36,89 

3.2 m³ Formació de base granular amb tot-u artificial granític, i compactació al 100% del Proctor Modificat amb mitjans 
mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 100% del Proctor 
Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en 
aquest preu), per a millora de les propietats resistents del terreny. Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu de 
tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació d'aquests. 
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongades d'espessor uniforme. 
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre 
els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, 
entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 

 

2,200  t Tot-u artificial granític. 10,90 23,98  

0,116  h Compactadora tàndem autopropulsat, de 63 kW, de 9,65 t, amplada de 
treball 168 cm. 

41,75 4,84 

0,116  h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 9,47 1,10  

0,012  h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 40,82 0,49  

0,292  h Peó ordinari construcció. 19,47 5,69  

2,000  % Mitjans auxiliars 36,10 0,72  

3,000  % Costos indirectes 36,82 1,10  

Preu total per m³ 37,92 

3.3 m² Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

 

1,000  Kg Emulsió bituminosa. 1,50 1,50  

0,003  H Camió cisterna per a reg asfàltic. 25,80 0,08  

0,004  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 0,08  

2,000  % Mitjans auxiliars 1,66 0,03  

3,000  % Costos indirectes 1,69 0,05  

Preu total per m² 1,74 

3.4 m² Formació de paviment asfàltic de 6 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, 
per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic 
de penetració. Inclús p/p de comprovació de l'anivellació de la superfície suport, replanteig del gruix del paviment i 
neteja final. Sense incloure la preparació de la capa base existent. 
Inclou: Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa. Compactació de la capa de barreja 
bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa. Criteri d'amidament 
de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

 

0,138  t Barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de 
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària 
màxima i betum asfàltic de penetració, segons UNE-EN 13108-1. 

55,31 7,63 

0,002  h Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. 81,82 0,16  

0,002  h Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2450 kg, amplada de 
treball 100 cm. 

16,89 0,03  

0,002  h Compactadora de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t. 59,27 0,12  

0,004  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,30 0,09  

0,017  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 0,35  

2,000  % Mitjans auxiliars 8,38 0,17  

3,000  % Costos indirectes 8,55 0,26  

Preu total per m² 8,81 

3.5 m Subministrament i col·locació de peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de 
calçada C3 (28x17) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i 
classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 100 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, 
col·locades sobre base de formigó no estructural (HNE-20/P/20) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a 
cada costat del vorera, abocament des de camió, estès i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del projecte 
i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior 
ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús p/p de topalls o contraforts de 1/3 i 
2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte 
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en el cas de paviments flexibles. 
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació, rebut i 
anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

    

    0,089  m³ Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabricat en central. 61,96 5,51   

    0,006  m³ Aigua. 1,54 0,01   

    
0,008  t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 

(resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 
998-2. 

33,44 0,27 
  

    

1,050  Ut Vorera recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 
(28x17) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió 
H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 100 cm 
de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340. 

4,11 4,32 

  

    0,384  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,30 8,95   

    0,411  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 8,50   

    2,000  % Mitjans auxiliars 27,56 0,55   

    3,000  % Costos indirectes 28,11 0,84   

    Preu total per m 28,95 
                    

3.6 m Subministrament i col·locació de peces de vorada corba de formigó, convex, monocapa, 150 cm de ràdio intern, 
amb secció normalitzada de calçada C3 (28x17) cm, classe climàtica B (absorció <= 6%), classe resistent a 
l'abrasió H (petjada <= 23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²). Longitud de vorera 78 cm, segons 
UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades sobre base de formigó no estructural (HNE-20/P/20) de gruix uniforme 
de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camió, estès i vibrat amb acabat reglejat, 
segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no 
inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús 
p/p de topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament, 
amb un mínim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles. 
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació, rebut i 
anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

    0,089  m³ Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabricat en central. 61,96 5,51   

    0,006  m³ Aigua. 1,54 0,01   

    
0,008  t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 

(resistència a compressió 5 N/mm²), en sacs, segons UNE-EN 998-2. 
33,44 0,27 

  

    

1,346  Ut Vorera corba de formigó, convex, monocapa, 150 cm de ràdio intern, amb 
secció normalitzada de calçada C3 (28x17) cm, classe climàtica B (absorció 
<= 6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <= 23 mm) i classe resistent a 
flexió S (R-3,5 N/mm²). Longitud de vorera 78 cm, segons UNE-EN 1340 i 
UNE 127340. 

19,70 26,52 

  

    0,452  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,30 10,53   

    0,480  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 9,93   

    2,000  % Mitjans auxiliars 52,77 1,06   

    3,000  % Costos indirectes 53,83 1,61   

    Preu total per m 55,44 
                    

3.7 m Subministrament i col·locació de rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 
20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, sobre base de formigó no 
estructural HNE-20/P/20 de 15 cm d'espessor i ample de 10 cm a cada costat de la rigola, abocament des de 
camió, estès i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex 
CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús neteja. 
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter. Assentat i anivellació. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura 
d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

    0,050  m³ Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabricat en central. 61,96 3,10   

    0,006  m³ Aigua. 1,54 0,01   

    
0,010  t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 

(resistència a compressió 5 N/mm²), en sacs, segons UNE-EN 998-2. 
33,44 0,33 

  

    
1,000  m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, 

de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment 
blanc 

11,22 11,22 
  

    0,417  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,30 9,72   

    0,452  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 9,35   

    2,000  % Mitjans auxiliars 33,73 0,67   

    3,000  % Costos indirectes 34,40 1,03   

    Preu total per m 35,43 
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3.8 Ut Formació d'escossell quadrat, mitjançant el conjunt de quatre peces prefabricades de formigó de 111x80x8 cm i 
104 cm de buit interior, gris, recolzament del conjunt sobre una solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, 
a realitzar sobre una base ferm existent, no inclosa en aquest preu. Inclús p/p d'excavació, Inclús p/p d'excavació i 
rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5 i neteja. 
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. 
Assentat i anivellació. Reblert de juntes amb morter. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

  

    0,210  m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 61,96 13,01   

    0,006  m³ Aigua. 1,54 0,01   

    
0,002  t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 

(resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 
998-2. 

33,44 0,07 
  

    1,000  Ut Conjunt de quatre peces prefabricades de formigó, per a formació de vora de 
delimitació d'escocell quadrat, de 111x20x8 cm i 100 cm de buit interior, gris. 

18,50 18,50   

    0,411  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,30 9,58   

    0,212  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 4,38   

    2,000  % Mitjans auxiliars 45,55 0,91   

    3,000  % Costos indirectes 46,46 1,39   

    Preu total per Ut 47,85 
                    

3.9 m² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de voreres i passeigs, de lloseta de formigó per 
a ús exterior, de 9 pastilles, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 3, classe de 
desgast per abrasió G, format nominal 20x20x4 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades a l'estès sobre 
capa de sorra-ciment de 3 cm de gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb calcària CEM II/B-
L 32,5 R i sorra de cantera granítica, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Tot això 
realitzat sobre ferm compost per solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm d'espessor, 
abocament des de camió amb estès i vibrat mecànic amb estenedora, amb acabat reglejat executada segons 
pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en 
aquest preu. Inclús p/p de juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del 
confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 
32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. 
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa de la capa de 
sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. Formació de juntes i 
trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació de la lletada. Estesa de la beurada líquida per a reblert de 
junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major 
de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada 
vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general. Criteri de mesura d'obra: Es 
mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint 
els buits de superfície major de 1,5 m². 

  

    0,160  m³ Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabricat en central. 61,96 9,91   

    0,032  m³ Sorra-ciment, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland CEM II/B-L 
32,5 R i sorra de pedrera granítica, confeccionat en obra. 

62,26 1,99   

    
1,000  kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 

197-1. 
0,11 0,11 

  

    
1,050  m² Lloseta de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, classe resistent a flexió T, 

classe resistent segons la càrrega de ruptura 3, classe de desgast per 
abrasió G, format nominal 20x20x4 cm, color gris, segons UNE-EN 1339. 

5,70 5,99 
  

    0,001  m³ Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 124,52 0,12   

    0,056  h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 9,47 0,53   

    0,011  h Estenedora per a paviments de formigó. 77,37 0,85   

    0,444  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,30 10,35   

    0,493  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 10,20   

    2,000  % Mitjans auxiliars 40,05 0,80   

    3,000  % Costos indirectes 40,85 1,23   

    Preu total per m² 42,08 
                    

3.10 m² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de passos de vianants, de lloseta de formigó 
per a ús exterior, acabada amb botons, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 3, 
classe de desgast per abrasió G, format nominal 20x20x3,1 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades a 
l'estès sobre capa de sorra-ciment de 3 cm de gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb 
calcària CEM II/B-L 32,5 R i sorra de cantera granítica, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 
mm. Tot això realitzat sobre ferm compost per solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm 
d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat 
executada segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing 
Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús p/p de juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als 
cantells del confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 
CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. 
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa de la capa de 
sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. Formació de juntes i 
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trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació de la lletada. Estesa de la beurada líquida per a reblert de 
junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major 
de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada 
vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general. Criteri de mesura d'obra: Es 
mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint 
els buits de superfície major de 1,5 m². 

    

    0,160  m³ Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabricat en central. 61,96 9,91   

    0,032  m³ Sorra-ciment, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland CEM II/B-L 
32,5 R i sorra de pedrera granítica, confeccionat en obra. 

62,26 1,99   

    
1,000  kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 

197-1. 
0,11 0,11 

  

    
1,050  m² Lloseta de formigó per a ús exterior, acabada amb botons, classe resistent a 

flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 3, classe de desgast 
per abrasió G, format nominal 20x20x4 cm, color gris, segons UNE-EN 1339. 

6,12 6,43 
  

    0,001  m³ Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 124,52 0,12   

    0,056  h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 9,47 0,53   

    0,157  h Regla vibrant de 3 m. 4,76 0,75   

    0,477  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,30 11,11   

    0,596  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 12,33   

    2,000  % Mitjans auxiliars 43,28 0,87   

    3,000  % Costos indirectes 44,15 1,32   

    Preu total per m² 45,47 
                    

3.11 m Gual per al pas de vianants P-120, de 1,20 m d'amplària en pendent, format per peces prefabricades de doble 
capa de formigó, amb dues peces especials en extrems laterals una anterior amb cantell circular de 60x40x28 cm 
i una posterior amb cantell recta de 60x40x20, i peces centrals anterior i posterior de 60x40x10 cm. Peces dels 
extrem col·locades sobre base de formigó no estructural (HNE-20/P/20) abocat des de camió, estès, segons 
pendents del projecte i peces intermèdies agafades amb morter de ciment sobre base de formigó HM20/B/20/I de 
15 cm gruix no inclosa en el preu, tot segons detalls de projecte. Totalment acabat. Inclús p/p de peces laterals, 
topalls de la vorera i del costat de la calçada. 
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó de suport. Col·locació, rebut i anivellació 
de les peces, incloent-hi topalls. Reomplert de junts amb morter de ciment. Criteri d'amidament de projecte: 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

    0,043  m³ Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabricat en central. 61,96 2,66   

    0,006  m³ Aigua. 1,54 0,01   

    
0,008  t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 

(resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 
998-2. 

33,44 0,27 
  

    
7,000  Ut Peça prefabricada de formigó per a gual pas de vianants P-120 amb p/p de 

peces especials per a laterals. 
14,00 98,00 

  

    0,455  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,30 10,60   

    0,658  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 13,61   

    2,000  % Mitjans auxiliars 125,15 2,50   

    3,000  % Costos indirectes 127,65 3,83   

    Preu total per m 131,48 

                    

4. XARXA DE SANEJAMENT. 
                    

4.1 m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polietilè d'alta densitat 
de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la 
norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, amb un pendent mínim 
del 0,50%, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó 
vibrant de guiat manual, reblert lateral amb formigó HM-20/B/20/I i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 
cm per sobre de la generatriu superior. Inclús p/p de accessoris, peces especials, junts de goma i lubricant per a 
muntatge, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i 
provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de 
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa. Descens i 
col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació, començant per l'extrem de capçalera. 
Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Realització de proves de servei. Execució del 
reblert envoltant. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors 
de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es 
mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares 
interiors d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces especials. 

  

    

1,050  m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 400 
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, 
segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i 
col·locat al fons de la rasa 

136,21 143,02 
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    0,514  m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,42 6,38   

    0,300  m³ Formigó HM-15/B/20/I, fabricat en central. 59,16 17,75   

    0,074  h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 37,53 2,78   

    0,447  h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus 
piconadora de granota. 

3,56 1,59   

    0,279  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,30 6,50   

    0,134  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 2,77   

    2,000  % Mitjans auxiliars 180,79 3,62   

    3,000  % Costos indirectes 184,41 5,53   

    Preu total per m 189,94 
                    

4.2 m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polietilè d'alta densitat 
de designació PE 100, de 300 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la 
norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, amb un pendent mínim 
del 0,50%, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó 
vibrant de guiat manual, reblert lateral amb formigó HM-15/B/20/I fins als ronyons i posterior reblert amb la 
mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús p/p de accessoris, peces especials, junts de 
goma i lubricant per a muntatge, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment 
muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de 
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa. Descens i 
col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació, començant per l'extrem de capçalera. 
Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Realització de proves de servei. Execució del 
reblert envoltant. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors 
de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es 
mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares 
interiors d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces especials. 

  

    

1,050  m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 300 
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, 
segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i 
col·locat al fons de la rasa. 

80,95 85,00 

  

    0,280  m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,42 3,48   

    0,050  m³ Formigó HM-15/B/20/I, fabricat en central. 59,16 2,96   

    0,042  h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 37,53 1,58   

    
0,286  h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus 

piconadora de granota. 
3,56 1,02 

  

    0,183  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,30 4,26   

    0,087  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 1,80   

    2,000  % Mitjans auxiliars 100,10 2,00   

    3,000  % Costos indirectes 102,10 3,06   

    Preu total per m 105,16 
                    

4.3 Ut Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de mides interiors, 
per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm d'espessor i 
reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 124, compatible amb superfícies de llamborda, 
formigó o asfalt en calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus, enrasada al paviment. 
Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa general de desguàs, incloent el reblert de l'extradós amb material 
granular i sense incloure l'excavació. 
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació. Eliminació de les terres soltes del fons de 
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del embornal prefabricat. 
Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i la reixeta. Criteri 
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura 
d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    
1,000  Ut Embornal amb fons i sortida frontal, registrable, prefabricada de formigó 

fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de mesures interiors, per sanejament. 
29,88 29,88 

  

    
1,000  Ut Marc i reixeta de foneria dúctil, classe C-250 segons UNE-EN 124, abatible i 

proveïda de cadena antirobatori, de 400x400 mm, per a embornal, fins i tot 
revestiment de pintura bituminosa i relleus antilliscants en la part superior. 

34,84 34,84 
  

    0,054  m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 61,96 3,35   

    0,697  t Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre. 5,89 4,11   

    0,543  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,30 12,65   

    0,542  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 11,21   

    2,000  % Mitjans auxiliars 96,04 1,92   

    3,000  % Costos indirectes 97,96 2,94   

    Preu total per Ut 100,90 
                    

4.4 Ut Connexió de clavegueró individual a xarxa de sanejament existent. Inclús p/p d'elements auxiliars i accessoris, 
treballs necessaris d'encreuament d'infraestructures, muntatge i connexionat. 
Inclou: Replanteig. obertura orifici i embocat del tub. Segellat del perímetre. Eliminació de les restes i neteja. 

  



Codi Ut Descripció Total 
                     

Projecte Urbanització PAU 18. Descompostos obres generals. Pàgina  10  

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

    

    1,000  Ut Connexió claveguerons a la xarxa de clavegueram general. 68,69 68,69   

    2,000  % Mitjans auxiliars 68,69 1,37   

    3,000  % Costos indirectes 70,06 2,10   

    Preu total per Ut 72,16 
                    

4.5 Ut Connexió a xarxa existent per pou de registre en sector proper al sector de projecte. Inclús p/p d'elements 
auxiliars i accessoris, treballs necessaris d'encreuament d'infraestructures, muntatge i connexionat. 
Inclou: Replanteig. obertura orifici i embocat del tub. Segellat del perímetre. Eliminació de les restes i neteja 
interior. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

  

    1,000  Ut Connexió claveguerons a la xarxa de clavegueram general. 68,69 68,69   

    2,000  % Mitjans auxiliars 68,69 1,37   

    3,000  % Costos indirectes 70,06 2,10   

    Preu total per Ut 72,16 

                    

5. XARXA D'AIGUA POTABLE. 
                    

5.1 Ut Pericó de servei de 450x450x1000 mm, amb parets i solera de 14 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, 
arrebossat i lliscat interior, col·locat sobre llit de sorra i bastiment amb tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa 
de 500x500x40 mm i 30 kg de pes, col·locat amb morter i p/p de ferramentes. 
Inclou: Replanteig. Excavació. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat del formigó. 
Formació del pericó. Acoblament i rejuntat del pericó al col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i la 
tapa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

  

    0,015  t Sorra pedra granit. 0-3,5 mm 15,03 0,23   

    1,200  Ut Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó, per a 150 usos. 0,92 1,10   

    0,400  m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 61,96 24,78   

    0,040  t Morter M-4a (4 N/mm2) granel 22,29 0,89   

    1,200  Ut Bastiment i tapa per a pericó servei,fosa grisa, 25kg de pes. 12,13 14,56   

    1,600  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,30 37,28   

    1,600  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 33,09   

    2,000  % Mitjans auxiliars 111,93 2,24   

    3,000  % Costos indirectes 114,17 3,43   

    Preu total per Ut 117,60 
                    

5.2 Ut Subministrament e instal·lació de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre 
nominal, de 16 bar de PN, cos de 
fosa nodular i tapa de fosa nodular, amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa i tancament 
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable(AISI 420) amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de 
canalització soterrada, totalment acabada i connexionada. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    1,000  Ut Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt. 98,50 98,50   

    0,980  h Oficial 1ª lampista. 24,08 23,60   

    0,980  h Ajudant lampista. 20,65 20,24   

    2,000  % Mitjans auxiliars 142,34 2,85   

    3,000  % Costos indirectes 145,19 4,36   

    Preu total per Ut 149,55 
                    

5.3 m Subministrament i muntatge de tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 125 mm de 
diàmetre exterior i 11,4 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclús p/p de material auxiliar. Totalment muntat, 
connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació del tub. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

    
1,000  m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 125 mm de 

diàmetre exterior i 11,4 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN 
12201-2. 

25,43 25,43 
  

    0,023  h Camió amb grua de fins a 6 t. 50,54 1,16   

    0,089  h Oficial 1ª lampista. 24,08 2,14   

    0,089  h Ajudant lampista. 20,65 1,84   

    2,000  % Mitjans auxiliars 30,57 0,61   
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    3,000  % Costos indirectes 31,18 0,94   

    Preu total per m 32,12 
                    

5.4 Ut Derivació a abonats, amb  clau de pas en pericó de registre per a vàlvula a vorera de 145x145x230 mm de cos 
prefabricat en polietilè d'alta densitat per termo-moldejat i tapa de ferro fos amb inscripció "AIGÜES" gravada 
sobre la xapa, agafat amb formigó HM20/B/20/I. 
Inclou: Replanteig. Excavació. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat del formigó. 
Col·locació del pericó prefabricat. Acoblament i rejuntat del pericó al col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació 
del marc i la tapa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

  

    2,500  h Oficial 1ª lampista. 24,08 60,20   

    2,500  h Ajudant lampista. 20,65 51,63   

    1,000  Ut Aforament i clau de pas. 42,97 42,97   

    1,000  Ut Reduccions i peces especials de connexió. 15,25 15,25   

    1,000  Ut Pericó registre per vàlvula a vorera de 145x145x230 mm i tapa de ferro fos. 39,50 39,50   

    0,209  m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 61,96 12,95   

    2,000  % Mitjans auxiliars 222,50 4,45   

    3,000  % Costos indirectes 226,95 6,81   

    Preu total per Ut 233,76 
                    

5.5 m Subministrament i muntatge de tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 40 mm de diàmetre 
exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclús p/p de material auxiliar. Totalment muntat, connexionat i 
provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació del tub. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

    
1,000  m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 40 mm de 

diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN 
12201-2. 

2,77 2,77 
  

    0,048  h Oficial 1ª lampista. 24,08 1,16   

    0,048  h Ajudant lampista. 20,65 0,99   

    2,000  % Mitjans auxiliars 4,92 0,10   

    3,000  % Costos indirectes 5,02 0,15   

    Preu total per m 5,17 
                    

5.6 Ut Connexió a xarxa d'aigua potable existent en pericó de registre en sectors propers a la zona de projecte. Inclús 
p/p d'elements auxiliars i accessoris, canalització, treballs necessaris d'encreuament d'infraestructures, muntatge i 
connexionat. 
Inclou: Replanteig. obertura orifici i embocat del tub. Segellat del perímetre. Eliminació de les restes i neteja 
interior. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

  

    2,500  h Oficial 1ª lampista. 24,08 60,20   

    2,000  h Ajudant lampista. 20,65 41,30   

    2,000  % Mitjans auxiliars 101,50 2,03   

    3,000  % Costos indirectes 103,53 3,11   

    Preu total per Ut 106,64 
                    

5.7 Ut Prova de pressió i estanquitat de la xarxa de canonades d'aigua potable segons especificacions de la companyia 
subministradora Aigües de Vilafranca. 
Inclou: Elements auxiliars i aparells específics de pressió i mesura. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    3,000  h Oficial 1ª lampista. 24,08 72,24   

    3,000  h Ajudant lampista. 20,65 61,95   

    2,000  % Mitjans auxiliars 134,19 2,68   

    3,000  % Costos indirectes 136,87 4,11   

    Preu total per Ut 140,98 

                    

6. XARXA DE TELEFONIA. 
                    

6.1 Ut Subministrament i instal·lació de pericó de formigó armat, de 600x600x800 mm de dimensions interiors, amb tapa 
de formigó classe B-125, per a la xarxa de telecomunicacions, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-
20/B/20/I de 10 cm de gruix. Inclús p/p d'abocament i compactació del formigó per a la formació de solera, 
embocadura de conductes, connexions i acabats. Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert 
perimetral posterior. 
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del 
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formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta. Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació 
d'accessoris. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

    

    0,083  m³ Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. 65,55 5,44   

    
1,000  Ut Pericó de formigó armat, tipus HF-II, de 800x700 mm de dimensions 

interiors, 960x860x820 mm de dimensions exteriors, amb tapa de formigó 
classe B-125 segons UNE-EN 124. 

491,75 491,75 
  

    1,000  Ut Material auxiliar per a infraestructura de telecomunicacions. 1,52 1,52   

    0,116  h Camió amb grua de fins a 6 t. 50,54 5,86   

    0,891  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,30 20,76   

    0,891  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 18,43   

    2,000  % Mitjans auxiliars 543,76 10,88   

    3,000  % Costos indirectes 554,64 16,64   

    Preu total per Ut 571,28 
                    

6.2 Ut Subministrament i instal·lació de pericó de formigó, tipus MF, de 300x300 mm de dimensions interiors, 
420x420x550 mm de dimensions exteriors, amb tapa de formigó classe B-125, per a la xarxa de 
telecomunicacions, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix. Inclús p/p 
d'abocament i compactació del formigó per a la formació de solera, embocadura de conductes, connexions i 
acabats. Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral posterior. 
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del 
formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta. Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació 
d'accessoris. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

  

    0,018  m³ Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. 65,55 1,18   

    
1,000  Ut Pericó de formigó, tipus MF, de 300x300 mm de dimensions interiors, 

420x420x550 mm de dimensions exteriors, amb tapa de formigó classe B-
125 segons UNE-EN 124. 

162,02 162,02 
  

    1,000  Ut Material auxiliar per a infraestructura de telecomunicacions. 1,52 1,52   

    0,685  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,30 15,96   

    0,685  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 14,17   

    2,000  % Mitjans auxiliars 194,85 3,90   

    3,000  % Costos indirectes 198,75 5,96   

    Preu total per Ut 204,71 
                    

6.3 m Subministrament i instal·lació de canalització subterrània de telecomunicacions formada per 6 tubs rígids de PVC-
U, de 110 mm de diàmetre i 1,3 mm de gruix i suport separador cada 70 cm de longitud, executada en rasa, amb 
els tubs embeguts en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/I amb 6 cm de recobriment superior i inferior i 
5,5 cm de recobriment lateral, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert de la rasa. Inclús abocat i 
compactació del formigó per a la formació del prisma de formigó en massa i fil guia. Totalment muntada. 
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Presentació en 
sec dels tubs. Col·locació del fil guia. Col·locació dels tubs. Abocat i compactació del formigó per formació del 
prisma. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica 
de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

  

    4,000  m Tub rígid de PVC-U, de 110 mm de diàmetre i 1,3 mm de gruix, subministrat 
en barres de 6 m de longitud. 

2,81 11,24   

    
2,000  m Tub rígid de PVC-U, de 63 mm de diàmetre i 1,2 mm de gruix, subministrat 

en barres de 6 m de longitud. 
1,59 3,18 

  

    
1,430  Ut Suport separador de polipropilè per a 8 tubs rígids de PVC de 63/110 mm de 

diàmetre. 
1,48 2,12 

  

    6,000  m Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre. 0,18 1,08   

    0,153  m³ Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. 65,55 10,03   

    1,250  h Oficial 1ª construcció. 23,30 29,13   

    1,250  h Peó ordinari construcció. 19,47 24,34   

    2,000  % Mitjans auxiliars 81,12 1,62   

    3,000  % Costos indirectes 82,74 2,48   

    Preu total per m 85,22 
                    

6.4 Ut Connexió de la nova xarxa de telefonia a la xarxa existent. Inclús p/p d'elements auxiliars i accessoris, 
canalització, treballs necessaris d'encreuament d'infraestructures, muntatge i connexionat. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    2,500  h Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 24,08 60,20   

    2,500  h Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 20,65 51,63   

    2,000  % Mitjans auxiliars 111,83 2,24   
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    3,000  % Costos indirectes 114,07 3,42   

    Preu total per Ut 117,49 

                    

7. XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC. 
                    

7.1 Ut Subministrament i instal·lació de presa de terra d'enllumenat públic, composta per elèctrode de 1,5 m de longitud 
clavat al terreny, connectat a pont per a comprovació, dins d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. 
Fins i tot replanteig, excavació per l'arqueta de registre, clavat de l'elèctrode al terreny, col·locació de l'arqueta de 
registre, connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç mitjançant grapa abraçadora, reblert amb terres de la pròpia 
excavació i additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de 
comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de l'elèctrode. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de l'elèctrode 
amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Connexionat a la xarxa de terra. Realització de proves de 
servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

  

    
1,000  Ut Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 300 µm, fabricat en 

acer, de 14 mm de diàmetre i 1,5 m de longitud. 
17,18 17,18 

  

    0,250  m Conductor de coure nu, de 35 mm². 3,02 0,76   

    1,000  Ut Grapa abraçadora per a connexió de pica. 1,07 1,07   

    1,000  Ut Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 300x300 mm, amb tapa de 
registre. 

79,45 79,45   

    1,000  Ut Pont per a comprovació de connexió de terra de la instal·lació elèctrica. 49,39 49,39   

    0,018  m³ Terra de la pròpia excavació. 0,62 0,01   

    0,333  Ut Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de posades a 
terra. 

3,76 1,25   

    1,000  Ut Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. 1,23 1,23   

    0,003  h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 37,53 0,11   

    0,343  h Oficial 1ª electricista. 24,08 8,26   

    0,343  h Ajudant electricista. 20,65 7,08   

    0,001  h Peó ordinari construcció. 19,47 0,02   

    2,000  % Mitjans auxiliars 165,81 3,32   

    3,000  % Costos indirectes 169,13 5,07   

    Preu total per Ut 174,20 
                    

7.2 m Subministrament i instal·lació de conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de cobre 
trenat, de 35 mm² de secció. Fins i tot p/p d'unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i borns 
d'unió. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor nu de terra. Connexionat del conductor nu de terra 
mitjançant borns d'unió. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

  

    1,000  m Conductor de coure nu, de 35 mm². 3,02 3,02   

    0,100  Ut Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. 1,23 0,12   

    0,137  h Oficial 1ª electricista. 24,08 3,30   

    2,000  % Mitjans auxiliars 6,44 0,13   

    3,000  % Costos indirectes 6,57 0,20   

    Preu total per m 6,77 
                    

7.3 m Subministrament i instal·lació de cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb la 
inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. 
Inclou: Col·locació de la cinta de senyalització. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

  

    
1,050  m Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb la 

inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc 
elèctric. 

0,27 0,28 
  

    0,050  h Ajudant electricista. 20,65 1,03   

    2,000  % Mitjans auxiliars 1,31 0,03   

    3,000  % Costos indirectes 1,34 0,04   

    Preu total per m 1,38 
                    

7.4 m Subministrament i instal·lació de canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada 
per tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, 
subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
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de Projecte. 
    

    

1,000  m Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i 
exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a 
canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb grau de 
protecció IP 549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-
EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. 

2,18 2,18 

  

    0,100  Ut Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,59 0,16   

    0,034  h Oficial 1ª electricista. 24,08 0,82   

    0,027  h Ajudant electricista. 20,65 0,56   

    2,000  % Mitjans auxiliars 3,72 0,07   

    3,000  % Costos indirectes 3,79 0,11   

    Preu total per m 3,90 
                    

7.5 m Subministrament i instal·lació de canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada 
per tub protector de polietilè de doble paret, de 110 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 450 N, 
subministrat en barra. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

  

    

1,000  m Tub rígid, subministrat en barra, de polietilè de doble paret (interior llisa i 
exterior corrugada), de color taronja, de 110 mm de diàmetre nominal, per a 
canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a 
l'impacte 28 joules, amb grau de protecció IP 549 segons UNE 20324. 
Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. Fins i tot 
p/p d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, 
tes, colzes i corbes flexibles). 

5,69 5,69 

  

    0,100  Ut Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,59 0,16   

    0,045  h Oficial 1ª electricista. 24,08 1,08   

    0,027  h Ajudant electricista. 20,65 0,56   

    2,000  % Mitjans auxiliars 7,49 0,15   

    3,000  % Costos indirectes 7,64 0,23   

    Preu total per m 7,87 
                    

7.6 m Subministrament i instal·lació de cablejat multipolar per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format per 4 
cables unipolars RZ1-K (AS) amb conductors de coure de 6 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 
0,6/1 kV. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

  

    

4,000  m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de 
coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat 
(R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de 
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva 
tensió assignada de 0,6/1 kV. Segons UNE 21123-4. 

1,62 6,48 

  

    0,100  Ut Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,59 0,16   

    0,055  h Oficial 1ª electricista. 24,08 1,32   

    0,055  h Ajudant electricista. 20,65 1,14   

    2,000  % Mitjans auxiliars 9,10 0,18   

    3,000  % Costos indirectes 9,28 0,28   

    Preu total per m 9,56 
                    

7.7 Ut Subministrament i instal·lació de fanal amb columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m 
d'alçada, coronació sense platina, amb base platina i porta d'accés a caixa connexions, segons norma UNE-EN 
40-5 i lluminària led de la casa Carandini, configuració VMX. L144, tipus V2, de 14.000 lúmens i un consum de 
118 W. Leds muntats en placa base d'alumini LM6. Inclús p/p de fixacions, cablejat interior i dau de fonamentació 
realitzat amb formigó en massa HM-20/P/20/I, accessoris i elements d'ancoratge. Totalment muntat, connexionat i 
comprovat.  
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de recolzament. Fixació de la 
columna. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Neteja de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    0,300  m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 61,96 18,59   

    1,000  Ut Columna cilíndrica d'acer galvanitzat de 5 m. 313,10 313,10   

    1,000  Ut Lluminària led de la casa Carandini, configuració VMX. L144, tipus V2. 420,75 420,75   

    0,500  h Camió amb cistell elevador de braç articulat de 16 m d'altura màxima de 
treball i 260 kg de càrrega màxima. 

19,50 9,75   

    0,650  h Oficial 1ª construcció. 23,30 15,15   

    0,650  h Peó ordinari construcció. 19,47 12,66   
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    0,750  h Oficial 1ª electricista. 24,08 18,06   

    0,685  h Ajudant electricista. 20,65 14,15   

    2,000  % Mitjans auxiliars 822,21 16,44   

    3,000  % Costos indirectes 838,65 25,16   

    Preu total per Ut 863,81 
                    

7.8 Ut Subministrament i muntatge de fanal per a enllumenat viari compost de columna troncocònica de 6 m de altura 
amb braç, construïda en xapa d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, proveïda de caixa de connexió i protecció, 
conductor interior per 0,6/1,0 kV, pica de terra, pericó de pas i derivació de 40x40x60 cm, proveïda de marc i tapa 
de ferro colat, ancoratge mitjançant perns a dau de fonamentació realitzat amb formigó en massa HM-20/P/20/I; i 
lluminària decorativa amb difusor de plàstic i làmpada de vapor de sodi a alta pressió de 150 watts de potència, 
forma tronco piramidal i acoblada al suport. Inclús p/p de fonamentació, accessoris, elements d'ancoratge, equip 
d'encesa i connexionat. Totalment instal·lada. 
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de recolzament. Fixació de la 
columna. Col·locació d'accessoris. Connexionat. Neteja de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    1,000  Ut Fonamentació amb formigó HM-20/P/20/I per ancoratge de columna de 3 a 6 
m d'altura, inclús placa i perns d'ancoratge. 

83,50 83,50   

    1,000  Ut Pericó de pas i derivació de 40x40x60 cm, proveïda de bastiment i tapa de 
ferro fos. 

73,90 73,90   

    1,000  Ut Caixa de connexió i protecció, amb fusibles. 6,01 6,01   

    8,000  m Conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 2x2,5 mm². 0,42 3,36   

    2,000  m Conductor de coure nu, de 35 mm². 3,02 6,04   

    
1,000  Ut Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 300 µm, fabricat en 

acer, de 14 mm de diàmetre i 1,5 m de longitud. 
17,18 17,18 

  

    1,000  Ut Columna recta d'acer galvanitzat, pintada, altura 6 m. Segons UNE-EN 40-5. 189,62 189,62   

    
1,000  Ut Lluminària decorativa amb difusor de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi 

a alta pressió, VSAP 150 W, forma troncopiramidal i acoblada al suport. 
105,50 105,50 

  

    1,000  Ut Material auxiliar per il·luminació exterior. 0,81 0,81   

    1,045  h Camió amb grua de fins a 12 t. 58,55 61,18   

    2,428  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,30 56,57   

    2,428  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 50,21   

    0,850  h Oficial 1ª electricista. 24,08 20,47   

    0,850  h Ajudant electricista. 20,65 17,55   

    2,000  % Mitjans auxiliars 691,90 13,84   

    3,000  % Costos indirectes 705,74 21,17   

    Preu total per Ut 726,91 
                    

7.9 Ut Pericó de servei de 450x450x1000 mm, amb parets i solera de 14 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, 
arrebossat i lliscat interior, col·locat sobre llit de sorra i bastiment amb tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa 
de 500x500x40 mm i 30 kg de pes, col·locat amb morter i p/p de ferramentes. 
Inclou: Replanteig. Excavació. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat del formigó. 
Formació del pericó. Acoblament i rejuntat del pericó al col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i la 
tapa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

  

    0,015  t Sorra pedra granit. 0-3,5 mm 15,03 0,23   

    1,200  Ut Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó, per a 150 usos. 0,92 1,10   

    0,400  m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 61,96 24,78   

    0,040  t Morter M-4a (4 N/mm2) granel 22,29 0,89   

    1,200  Ut Bastiment i tapa per a pericó servei,fosa grisa, 25kg de pes. 12,13 14,56   

    1,600  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,30 37,28   

    1,600  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 33,09   

    2,000  % Mitjans auxiliars 111,93 2,24   

    3,000  % Costos indirectes 114,17 3,43   

    Preu total per Ut 117,60 
                    

7.10 Ut Connexió de la nova xarxa d'enllumenat públic a la xarxa existent a l'interior del pericó. Inclús p/p d'elements 
auxiliars i accessoris, canalització, treballs necessaris d'encreuament d'infraestructures, muntatge i connexionat. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    2,500  h Oficial 1ª electricista. 24,08 60,20   

    2,500  h Ajudant electricista. 20,65 51,63   

    2,000  % Mitjans auxiliars 111,83 2,24   

    3,000  % Costos indirectes 114,07 3,42   
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    Preu total per Ut 117,49 
                    

7.11 Ut Treballs necessaris per al desplaçament de fanal existent, amb conservació de tots els seus mecanismes 
(desmuntatge i muntatge).Inclús excavació, dau de fonamentació realitzat amb formigó en massa HM-20/P/20/I, 
accessoris i elements d'ancoratge. Totalment muntat, connexionat i comprovat. 
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de recolzament. Fixació de la 
columna. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Neteja de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    0,254  m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 61,96 15,74   

    
1,000  h Camió amb cistell elevador de braç articulat de 16 m d'altura màxima de 

treball i 260 kg de càrrega màxima. 
19,50 19,50 

  

    1,500  h Oficial 1ª construcció. 23,30 34,95   

    1,500  h Peó ordinari construcció. 19,47 29,21   

    0,750  h Oficial 1ª electricista. 24,08 18,06   

    0,750  h Ajudant electricista. 20,65 15,49   

    2,000  % Mitjans auxiliars 132,95 2,66   

    3,000  % Costos indirectes 135,61 4,07   

    Preu total per Ut 139,68 

                    

8. XARXA DE BAIXA I MITJA TENSIÓ. 
                    

8.1 m Subministrament i instal·lació de canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada 
per tub protector de polietilè de doble paret, de 160 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, 
subministrat en barra. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

  

    

1,000  m Tub rígid, subministrat en barra, de polietilè de doble paret (interior llisa i 
exterior corrugada), de color taronja, de 160 mm de diàmetre nominal, per a 
canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb grau de 
protecció IP 549 segons UNE 20324. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 
61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. Fins i tot p/p d'abraçadores, elements de 
subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles). 

12,32 12,32 

  

    0,100  Ut Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,59 0,16   

    0,210  h Oficial 1ª electricista. 24,08 5,06   

    0,210  h Ajudant electricista. 20,65 4,34   

    2,000  % Mitjans auxiliars 21,88 0,44   

    3,000  % Costos indirectes 22,32 0,67   

    Preu total per m 22,99 
                    

8.2 m Subministrament i instal·lació de línia subterrània de distribució de baixa tensió directament soterrada formada per 
3 cables unipolars RV amb conductor d'alumini, de 240 mm² de secció i 1 cable unipolar RV amb conductor 
d'alumini, de 150 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, col·locats sobre llit de sorra de 10 cm 
d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant amb picó vibrant de guiat manual i posterior reblert 
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior dels cables, sense incloure l'excavació ni el 
posterior reblert principal de les rases. Fins i tot placa de protecció i cinta de senyalització. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a assentament dels cables. Estesa de cables. 
Execució del reblert envoltant de sorra. Col·locació de la placa de protecció. Col·locació de la cinta de 
senyalització. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

  

    0,068  m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,42 0,84   

    

3,000  m Cable unipolar RV, no propagador de la flama, amb conductor d'alumini 
classe 2 de 240 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i 
coberta de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Segons UNE 
21123-4. 

8,91 26,73 

  

    

1,000  m Cable unipolar RV, no propagador de la flama, amb conductor d'alumini 
classe 2 de 150 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i 
coberta de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Segons UNE 
21123-4. 

5,59 5,59 

  

    
1,000  Ut Placa de protecció de cables soterrats, de polietilè, de 250 mm d'amplada i 1 

m de longitud, color groc, amb la inscripció "ATENCIÓ! CABLES 
ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. 

3,18 3,18 
  

    
2,000  m Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb la 

inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc 
elèctric. 

0,27 0,54 
  

    0,200  Ut Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,59 0,32   

    0,008  h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 9,47 0,08   
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    0,059  h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus 
piconadora de granota. 

3,56 0,21   

    0,001  h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 40,82 0,04   

    0,068  h Oficial 1ª construcció. 23,30 1,58   

    0,068  h Peó ordinari construcció. 19,47 1,32   

    0,250  h Oficial 1ª electricista. 24,08 6,02   

    0,250  h Ajudant electricista. 20,65 5,16   

    2,000  % Mitjans auxiliars 51,61 1,03   

    3,000  % Costos indirectes 52,64 1,58   

    Preu total per m 54,22 
                    

8.3 m Subministrament i instal·lació de línia subterrània de distribució de baixa tensió directament soterrada formada per 
3 cables unipolars RV amb conductor d'alumini, de 150 mm² de secció i 1 cable unipolar RV amb conductor 
d'alumini, de 95 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, col·locats sobre llit de sorra de 10 cm 
d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant amb picó vibrant de guiat manual i posterior reblert 
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior dels cables, sense incloure l'excavació ni el 
posterior reblert principal de les rases. Fins i tot placa de protecció i cinta de senyalització. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a assentament dels cables. Estesa de cables. 
Execució del reblert envoltant de sorra. Col·locació de la placa de protecció. Col·locació de la cinta de 
senyalització. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

  

    0,069  m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,42 0,86   

    

3,000  m Cable unipolar RV, no propagador de la flama, amb conductor d'alumini 
classe 2 de 150 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i 
coberta de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Segons UNE 
21123-4. 

5,59 16,77 

  

    

1,000  m Cable unipolar RV, no propagador de la flama, amb conductor d'alumini 
classe 2 de 95 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i 
coberta de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Segons UNE 
21123-4. 

4,25 4,25 

  

    
1,000  Ut Placa de protecció de cables soterrats, de polietilè, de 250 mm d'amplada i 1 

m de longitud, color groc, amb la inscripció "ATENCIÓ! CABLES 
ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. 

3,18 3,18 
  

    
2,000  m Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb la 

inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc 
elèctric. 

0,27 0,54 
  

    0,200  Ut Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,59 0,32   

    0,008  h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 9,47 0,08   

    0,060  h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus 
piconadora de granota. 

3,56 0,21   

    0,001  h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 40,82 0,04   

    0,047  h Oficial 1ª construcció. 23,30 1,10   

    0,047  h Peó ordinari construcció. 19,47 0,92   

    0,158  h Oficial 1ª electricista. 24,08 3,80   

    0,158  h Ajudant electricista. 20,65 3,26   

    2,000  % Mitjans auxiliars 35,33 0,71   

    3,000  % Costos indirectes 36,04 1,08   

    Preu total per m 37,12 
                    

8.4 Ut Subministrament i instal·lació de centre de transformació prefabricat, monobloc, de formigó armat, de 
6080x2380x3045 mm, apte per contenir fins a dos transformadors i l'aparellatge necessari. Fins i tot transport i 
descàrrega. Totalment muntat. 
Inclou: Transport i descàrrega. Col·locació i anivellació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    
1,000  Ut Centre de transformació prefabricat, monobloc, de formigó armat, de 

6080x2380x3045 mm, apte per contenir fins a dos transformadors i 
l'aparellatge necessari. 

9.811,63 9.811,63 
  

    2,740  h Oficial 1ª construcció. 23,30 63,84   

    2,740  h Ajudant construcció. 20,68 56,66   

    2,000  % Mitjans auxiliars 9.932,13 198,64   

    3,000  % Costos indirectes 10.130,77 303,92   

    Preu total per Ut 10.434,69 
                    

8.5 Ut Subministrament i instal·lació de transformador trifàsic en bany d'oli, amb refrigeració natural, de 630 kVA de 
potència, menys de 600 litres de volum d'oli, 25 kV de tensió del primari i 420 V de tensió del secundari en buit,   
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grup de connexió Dyn11, impedància de curtcircuit 4,50%, 6 preses en  el regulador, posicions de regulació: -5, -
2.50, 0, +2.50, +5, +10% i resta de característiques d'acord amb la Norma GE FND00100. Inclús accessoris 
necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i posada en marxa per l'empresa 
instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. 
Inclou: Muntatge i fixació. Connexionat i posta en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

    

    

1,000  Ut Transformador trifàsic en bany d'oli, amb refrigeració natural, de 630 kVA de 
potència, de 24 kV de tensió assignada, 20 kV de tensió del primari i 420 V 
de tensió del secundari en buit, de 50 Hz de freqüència, i grup de connexió 
Dyn11. Segons UNE 21428, UNE-EN 50464 i IEC 60076-1. 

11.455,31 11.455,31 

  

    12,000  h Oficial 1ª electricista. 24,08 288,96   

    12,000  h Ajudant electricista. 20,65 247,80   

    2,000  % Mitjans auxiliars 11.992,07 239,84   

    3,000  % Costos indirectes 12.231,91 366,96   

    Preu total per Ut 12.598,87 
                    

8.6 Ut Subministrament i col·locació de fornícula prefabricada de formigó, de 760x250x1750 mm de dimensions 
exteriors, formada per ciment, àrid, fibres d'acer i polipropilè, amb base de 840x500x500 mm de dimensions 
exteriors i de caixa de distribució per a urbanitzacions, de poliéster reforçat amb fibra de vidre, amb un grau de 
protecció IP 437 UNE 20 324. Amb entrada, doble sortida i derivació a dos abonats. Inclús muntatge mitjançant 
grua i estintolaments necessaris i p/p de peces especials i cargols d'acer inoxidable. Totalment muntada. 
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Hissat i presentació de la fornícula mitjançant 
grua. Col·locació, aplomat i anivellació. Col·locació de caixa de distribució. Rejuntat i neteja. Criteri d'amidament 
de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es 
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    

1,000  Ut Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament de caixa de protecció i 
mesura, i caixa de seccionament d'energia elèctrica, de 760x250x1750 mm 
de dimensions exteriors, formada per ciment, àrid, fibres d'acer i polipropilè, 
amb base de 840x500x500 mm de dimensions exteriors. 

335,00 335,00 

  

    
0,500  h Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30 

t i 27 m d'altura màxima de treball. 
67,00 33,50 

  

    1,000  Ut Caixa de distribució per urbanitzacions, polièster reforçat amb fibra de vidre. 218,60 218,60   

    0,500  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,30 11,65   

    0,500  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 10,34   

    0,500  h Oficial 1ª electricista. 24,08 12,04   

    0,500  h Ajudant electricista. 20,65 10,33   

    2,000  % Mitjans auxiliars 631,46 12,63   

    3,000  % Costos indirectes 644,09 19,32   

    Preu total per Ut 663,41 
                    

8.7 Ut Connexió de la nova xarxa de baixa tensió a la xarxa existent a l'interior del pericó. Inclús p/p d'elements auxiliars 
i accessoris, canalització, treballs necessaris d'encreuament d'infraestructures, muntatge i connexionat. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    1,000  Ut Material necessari per a la connexió i adequació a la xarxa existent. 1.987,46 1.987,46   

    12,000  h Oficial 1ª electricista. 24,08 288,96   

    12,000  h Ajudant electricista. 20,65 247,80   

    2,000  % Mitjans auxiliars 2.524,22 50,48   

    3,000  % Costos indirectes 2.574,70 77,24   

    Preu total per Ut 2.651,94 
                    

8.8 Ut Treballs administratius per a la posada en servei de la xarxa de baixa i mitja tensió, previs a l’inici de les obres: 
Projecte, direcció d'obra, coordinació de seguretat, tramitació autorització del projecte, visats i permís d'obra 
Ajuntament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades. 

  

    1,000  Ut Projecte, direcció d'obra i coordinació de seguretat. 2.084,99 2.084,99   

    1,000  Ut Permís d'obres Ajuntament. 910,00 910,00   

    2,000  Ut Tràmits autorització administrativa del projecte. 304,40 608,80   

    1,000  UT Visat projecte. 255,10 255,10   

    3,000  % Costos indirectes 3.858,89 115,77   

    Preu total per Ut 3.974,66 

                    

9. XARXA DE GAS NATURAL. 
                    

9.1 Ut Pericó de servei de 450x450x1000 mm, amb parets i solera de 14 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,   



Codi Ut Descripció Total 
                     

Projecte Urbanització PAU 18. Descompostos obres generals. Pàgina  19  

arrebossat i lliscat interior, col·locat sobre llit de sorra i bastiment amb tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa 
de 500x500x40 mm i 30 kg de pes, col·locat amb morter i p/p de ferramentes. 
Inclou: Replanteig. Excavació. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat del formigó. 
Formació del pericó. Acoblament i rejuntat del pericó al col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i la 
tapa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

    

    0,015  t Sorra pedra granit. 0-3,5 mm 15,03 0,23   

    1,200  Ut Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó, per a 150 usos. 0,92 1,10   

    0,400  m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 61,96 24,78   

    0,040  t Morter M-4a (4 N/mm2) granel 22,29 0,89   

    1,200  Ut Bastiment i tapa per a pericó servei,fosa grisa, 25kg de pes. 12,13 14,56   

    1,600  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,30 37,28   

    1,600  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 33,09   

    2,000  % Mitjans auxiliars 111,93 2,24   

    3,000  % Costos indirectes 114,17 3,43   

    Preu total per Ut 117,60 
                    

9.2 Ut Subministrament i muntatge de vàlvula de pas per interrupció servei a l'interior de pericó, muntada entre tubs. 
Inclús p/p d'elements especials, muntatge i accessoris. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    1,000  Ut Vàlvula de pas. 224,50 224,50   

    0,800  h Oficial 1ª instal·lador de gas. 24,08 19,26   

    0,800  h Ajudant instal·lador de gas. 20,65 16,52   

    2,000  % Mitjans auxiliars 260,28 5,21   

    3,000  % Costos indirectes 265,49 7,96   

    Preu total per Ut 273,45 
                    

9.3 m Subministrament i muntatge de canonada per instal·lació de gas natural homologada per la companyia, formada 
por tub de polietilè d'alta densitat tipus PE-100, de 110 mm de diàmetre exterior, soterrada, col·locat sobre llit de 
sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb 
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra 
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Fins i tot p/p de accessoris i peces especials 
col·locats mitjançant soldadura per electrofussió. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocada de la sorra en el fons 
de la rasa. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Execució del reblert envoltant. Realització 
de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

  

    0,114  m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,42 1,42   

    
1,000  m Tub de polietilè d'alta densitat, de 110 mm de diàmetre exterior, SDR 11, de 

4 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 1555, amb el preu incrementat el 
10% en concepte d'accessoris, per a instal·lacions receptores de gas. 

5,32 5,32 
  

    0,043  h Oficial 1ª construcció. 23,30 1,00   

    0,043  h Peó ordinari construcció. 19,47 0,84   

    0,320  h Oficial 1ª instal·lador de gas. 24,08 7,71   

    0,320  h Ajudant instal·lador de gas. 20,65 6,61   

    2,000  % Mitjans auxiliars 22,90 0,46   

    3,000  % Costos indirectes 23,36 0,70   

    Preu total per m 24,06 
                    

9.4 Ut Subministrament i instal·lació de l'escomesa de gas que uneix la xarxa de distribució de gas de l'empresa 
subministradora amb la clau d'escomesa, formada per canonada soterrada de 2 m de longitud de polietilè d'alta 
densitat SDR 11, de 63 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament excavada, 
amb els seus corresponents accessoris i peces especials, collarí de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa 
general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa i clau d'escomesa formada per vàlvula 
d'esfera de llautó niquelat de 2 1/2" de diàmetre col·locada mitjançant unió roscada, situada juntament a 
l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 40x40x40 cm, 
col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor i tancada superiorment amb tapa 
de PVC. Inclús demolició i aixecat del ferm existent, posterior reposició amb formigó en massa HM-20/P/20/I, i 
connexió a la xarxa. Sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal. Totalment muntada, connexionada 
i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents, coordinat amb la resta d'instal·lacions o 
elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les terres 
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta 
prefabricada. Formació de forats per connexionat de tubs. Entroncament i rejuntat dels tubs a l'arqueta. 
Col·locació de la tapa i els accessoris. Presentació en sec de canonades i peces especials. Abocat de la sorra en 
el fons de la rasa. Col·locació de canonades. Muntatge de la clau d'escomesa. Empalmament de l'escomesa amb 

  



Codi Ut Descripció Total 
                     

Projecte Urbanització PAU 18. Descompostos obres generals. Pàgina  20  

la xarxa de distribució de gas. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

    

    0,160  m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,42 1,99   

    
2,000  m Connexió de servei de polietilè d'alta densitat, de 63 mm de diàmetre 

exterior, SDR 11, de 4 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 1555, amb 
el preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces especials. 

2,08 4,16 
  

    0,150  m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 61,96 9,29   

    0,147  m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 61,96 9,11   

    
1,000  Ut Pericó registrable de polipropilè, amb fons pretallat, 40x40x40 cm, per a 

instal·lacions receptores de gas. 
51,30 51,30 

  

    1,000  Ut Tapa de PVC, per a arquetes de gas de 40x40 cm. 33,22 33,22   

    1,000  Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2 1/2". 68,63 68,63   

    
1,000  m Collarí de presa en càrrega, de PVC, per a tub de polietilè d'alta densitat de 

63 mm de diàmetre exterior. 
5,32 5,32 

  

    1,000  Ut Prova d'estanquitat per a instal·lació de gas. 103,76 103,76   

    0,614  h Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de cabal. 6,90 4,24   

    0,614  h Martell pneumàtic. 4,19 2,57   

    1,050  h Oficial 1ª construcció. 23,30 24,47   

    1,958  h Peó ordinari construcció. 19,47 38,12   

    6,289  h Oficial 1ª instal·lador de gas. 24,08 151,44   

    3,263  h Ajudant instal·lador de gas. 20,65 67,38   

    2,000  % Mitjans auxiliars 575,00 11,50   

    3,000  % Costos indirectes 586,50 17,60   

    Preu total per Ut 604,10 
                    

9.5 Ut Connexió a xarxa de gas natural existent a través de pericó de registre en sectors propers a la zona de projecte. 
Inclús p/p d'elements auxiliars i accessoris, canalització, treballs necessaris d'encreuament d'infraestructures, 
muntatge i connexionat. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    2,500  h Oficial 1ª instal·lador de gas. 24,08 60,20   

    2,500  h Ajudant instal·lador de gas. 20,65 51,63   

    4,000  % Mitjans auxiliars 111,83 4,47   

    3,000  % Costos indirectes 116,30 3,49   

    Preu total per Ut 119,79 
                    

9.6 Ut Prova de resistència i estanquitat de la xarxa de distribució de gas natural segons especificacions de la 
companyia subministradora i reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos.  
Inclou: Elements auxiliars i aparells específics de pressió i mesura. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    4,000  h Oficial 1ª instal·lador de gas. 24,08 96,32   

    4,000  h Ajudant instal·lador de gas. 20,65 82,60   

    2,000  % Mitjans auxiliars 178,92 3,58   

    3,000  % Costos indirectes 182,50 5,48   

    Preu total per Ut 187,98 

                    

10. JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ. 
                    

10.1 Ut Subministrament d'Alnus glutinosa (Pyramidalis), perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 
cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, subministrat en contenidor estàndard de 45 l. Inclús 
transport i descàrrega a peu de clot de plantació. 
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment subministrades segons especificacions de Projecte. 

  

    1,000  Ut Alnus glutinosa (Pyramidalis), perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ 

88,80 88,80   

    2,000  % Mitjans auxiliars 88,80 1,78   

    3,000  % Costos indirectes 90,58 2,72   

    Preu total per Ut 93,30 
                    

10.2 Ut Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, subministrat en contenidor, en clot de 
100x100x60 cm realitzat amb mitjans manuals en terreny sorrenc, amb aportació d'un 25% de terra vegetal 
garbellada i fertilitzada. Inclús retirada i càrrega a camió de les terres sobrants. 
Inclou: Replanteig. Obertura de clot amb mitjans manuals. Retirada i aplec de les terres excavades. Preparació 
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del fons del clot. Presentació de l'arbre. Reomplert del clot amb terra seleccionada de la pròpia excavació i terra 
vegetal garbellada i fertilitzada. Piconat moderat. Formació d'escocell. Primer rec. Retirada i càrrega a camió de 
les terres sobrants. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

    

    0,137  m³ Terra vegetal garbellada i fertilitzada, subministrada a granel. 33,85 4,64   

    0,050  m³ Aigua. 1,54 0,08   

    0,070  h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 9,47 0,66   

    0,206  h Oficial 1ª jardiner. 23,30 4,80   

    0,206  h Ajudant jardiner. 20,68 4,26   

    0,418  h Peó jardiner. 19,47 8,14   

    2,000  % Mitjans auxiliars 22,58 0,45   

    3,000  % Costos indirectes 23,03 0,69   

    Preu total per Ut 23,72 
                    

10.3 Ut Subministrament i clavaó vertical en el fons del clot de plantació, al peu de l'arbre, d'asprat doble, mitjançant dues 
estaques, clavades verticalment en el fons del clot de plantació, subjectant al tronc de l'arbre cadascuna d'elles 
mitjançant dos cinturons elàstics de goma, regulables, de 4 cm d'amplària, exercint la funció d'aspre per mantenir 
l'arbre dret durant el seu creixement. Inclús p/p d'ataconat i neteja. 
Inclou: Replanteig i clavat de les estaques. Alineació i subjecció de l'arbre a cadascuna de les estaques 
mitjançant cinta elàstica. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

    2,000  Ut Estaca tornejada de fusta de pi tractada en autoclau amb Tanalith E, de 6 
cm de diàmetre i 200 cm de longitud, amb terminació en punta. 

3,19 6,38   

    
2,000  Ut Cinta elàstica de cautxú, de 4 cm d'amplària, regulable, sense passador, de 

25 cm de longitud, per a la subjecció del tronc de l'arbre al tutor. 
0,37 0,74 

  

    0,290  h Oficial 1ª jardiner. 23,30 6,76   

    0,290  h Ajudant jardiner. 20,68 6,00   

    2,000  % Mitjans auxiliars 19,88 0,40   

    3,000  % Costos indirectes 20,28 0,61   

    Preu total per Ut 20,89 
                    

10.4 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cega, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el 
tancament de la rasa inclosos. 
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocada de la sorra en el fons 
de la rasa. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Execució del reblert envoltant. Realització 
de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

  

    1,050  m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec. 0,43 0,45   

    1,000  Ut Part proporcional d’elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat 
baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió. 

0,02 0,02   

    0,034  h Oficial 1a muntador. 21,50 0,73   

    0,034  h Ajudant muntador. 19,00 0,65   

    2,000  % Mitjans auxiliars 1,85 0,04   

    3,000  % Costos indirectes 1,89 0,06   

    Preu total per m 1,95 
                    

10.5 Ut Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 
cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    2,300  1 Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters 
autocompensats integrats cada 50 cm. 

1,08 2,48   

    1,500  Ut Part proporcional d’elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat 
baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió. 

0,02 0,03   

    0,150  h Oficial 1a muntador. 21,50 3,23   

    0,150  h Ajudant muntador. 19,00 2,85   

    2,000  % Mitjans auxiliars 8,59 0,17   

    3,000  % Costos indirectes 8,76 0,26   

    Preu total per Ut 9,02 
                    

10.6 Ut Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb 
cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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    1,000  Ut Pericó circular de polipropilè, per a instal·lacions de reg, de 25 cm de 
diàmetre i 25 cm d’alçada, amb tapa i cargol per tancar. 

9,60 9,60   

    0,024  t Grava de pedrera per a drens. 18,60 0,45   

    0,240  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,30 5,59   

    0,240  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 4,96   

    2,000  % Mitjans auxiliars 20,60 0,41   

    3,000  % Costos indirectes 21,01 0,63   

    Preu total per Ut 21,64 
                    

10.7 Ut Vàlvula antidrenant per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, instal·lada en 
pericó. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    1,000  Ut Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lació de reg per 
degoteig, de material plàstic, de ½” de diàmetre. 

4,18 4,18   

    0,260  h Oficial 1a muntador. 21,50 5,59   

    2,000  % Mitjans auxiliars 9,77 0,20   

    3,000  % Costos indirectes 9,97 0,30   

    Preu total per Ut 10,27 
                    

10.8 Ut Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un nombre 
màxim de 8 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als 
elements governats, programat i comprovat. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    1,000  Ut Programador de reg amb alimentació a 24V, per a un nombre màxim de 2 
estacions. 

46,30 46,30   

    0,550  h Oficial 1a muntador. 21,50 11,83   

    2,000  % Mitjans auxiliars 58,13 1,16   

    3,000  % Costos indirectes 59,29 1,78   

    Preu total per Ut 61,07 
                    

10.9 Ut Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una 
pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    1,000  Ut Electrovàlvula per a instal·lació de reg d’1” de diàmetre, de material plàstic, 
amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar. 

22,05 22,05   

    1,000  Ut Conjunt d’accessoris per al muntatge d’una electrovàlvula d’1”. 3,49 3,49   

    0,725  h Oficial 1a muntador. 21,50 15,59   

    2,000  % Mitjans auxiliars 41,13 0,82   

    3,000  % Costos indirectes 41,95 1,26   

    Preu total per Ut 43,21 
                    

10.10 Ut Subministrament i muntatge de paperera, amb cubeta d'acer circular de 32 cm de diàmetre i 50 cm d'altura, amb 
acabat esmaltat i suport vertical d'acer de 80 cm d'altura, fixada a una base de formigó HM-20/P/20/I. Inclús p/p 
de replanteig, excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i eliminació i neteja del material sobrant. 
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge. Eliminació i neteja del material 
sobrant. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

  

    
1,000  Ut Paperera, amb cubeta d'acer circular de 32 cm de diàmetre i 50 cm d'altura,  

acabat esmaltat. Suport vertical d'acer 80 cm altura, amb perns d'ancoratge. 
61,95 61,95 

  

    0,250  m³ Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. 65,55 16,39   

    
0,200  kg Morter de resina epoxi amb sorra de sílice, d'enduriment ràpid, per a reblert 

d'ancoratges. 
5,18 1,04 

  

    0,658  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,30 15,33   

    0,658  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 13,61   

    2,000  % Mitjans auxiliars 108,32 2,17   

    3,000  % Costos indirectes 110,49 3,31   

    Preu total per Ut 113,80 

                    

11. ALTRES. 
                    

11.1 Ut Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de 
diàmetre, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.). Inclús accessoris, cargols i elements d'ancoratge. 
Inclou: Muntatge. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
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Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    
1,000  Ut Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diàmetre, 

amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons UNE-EN 12899-1, inclús 
accessoris, cargolam i elements d'ancoratge. 

46,78 46,78 
  

    0,197  h Camió amb cistell elevador de braç articulat de 16 m d'altura màxima de 
treball i 260 kg de càrrega màxima. 

19,50 3,84   

    0,202  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,30 4,71   

    0,202  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 4,18   

    2,000  % Mitjans auxiliars 59,51 1,19   

    3,000  % Costos indirectes 60,70 1,82   

    Preu total per Ut 62,52 
                    

11.2 Ut Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, octogonal, de 60 cm 
de doble apotema, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.). Inclús accessoris, cargols i elements d'ancoratge. 
Inclou: Muntatge. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons 
especificacions de Projecte. 

  

    
1,000  Ut Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, octogonal, de 60 cm de doble 

apotema, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons UNE-EN 12899-1, 
inclús accessoris, cargolam i elements d'ancoratge. 

49,92 49,92 
  

    0,197  h Camió amb cistell elevador de braç articulat de 16 m d'altura màxima de 
treball i 260 kg de càrrega màxima. 

19,50 3,84   

    0,202  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,30 4,71   

    0,202  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 4,18   

    2,000  % Mitjans auxiliars 62,65 1,25   

    3,000  % Costos indirectes 63,90 1,92   

    Preu total per Ut 65,82 
                    

11.3 m Marca vial longitudinal contínua retroreflector en sec, de 50 cm d'amplària, realitzada amb una mescla de pintura 
alquídica, de doble component, de color blanc i micro esferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant 
polvorització, per a separació de carrils. Inclús p/p de neteja i marcatge. 
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Marcatge. Aplicació mecànica de la mescla mitjançant 
polvorització. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

    0,290  kg Pintura alquídica de color blanc, segons UNE-EN 1871. 3,13 0,91   

    0,193  kg Micro esferes de vidre. 1,56 0,30   

    0,001  h Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 12,53 0,01   

    0,001  h Màquina autopropulsada, per pintar marques vials sobre la calçada. 40,88 0,04   

    0,015  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,30 0,35   

    0,007  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 0,14   

    2,000  % Mitjans auxiliars 1,75 0,04   

    3,000  % Costos indirectes 1,79 0,05   

    Preu total per m 1,84 
                    

11.4 m Marca vial transversal contínua retroreflector en sec i amb humitat o pluja, de 40 cm d'amplària, realitzada amb 
una mescla de pintura, de doble component, alquídica de color blanc i micro esferes de vidre, aplicada 
manualment, per a línia de detenció. Inclús p/p de neteja i marcatge. 
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Marcatge. Aplicació manual de la mescla. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

    0,320  kg Pintura alquídica de color blanc, segons UNE-EN 1871. 3,13 1,00   

    0,200  kg Micro esferes de vidre. 2,18 0,44   

    0,001  h Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 12,53 0,01   

    0,006  h Màquina manual, per pintar marques vials sobre la calçada. 30,66 0,18   

    0,021  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,30 0,49   

    0,014  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 0,29   

    2,000  % Mitjans auxiliars 2,41 0,05   

    3,000  % Costos indirectes 2,46 0,07   

    Preu total per m 2,53 
                    

11.5 m² Marca vial per a inscripcions, retroreflector en sec i amb humitat o pluja, realitzada amb una mescla de pintura 
alquídica, de doble component, de color blanc i micro esferes de vidre, aplicada manualment. Inclús p/p de neteja 
i marcatge. 
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Marcatge. Aplicació manual de la mescla. Criteri 
d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura 
d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de Projecte. 
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    0,800  kg Pintura alquídica de color blanc, segons UNE-EN 1871. 3,13 2,50   

    0,500  kg Micro esferes de vidre. 2,18 1,09   

    0,001  h Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 12,53 0,01   

    0,006  h Màquina manual, per pintar marques vials sobre la calçada. 30,66 0,18   

    0,027  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,30 0,63   

    0,082  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,68 1,70   

    2,000  % Mitjans auxiliars 6,11 0,12   

    3,000  % Costos indirectes 6,23 0,19   

    Preu total per m² 6,42 
                    

11.6 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, 
a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valoració o eliminació de residus, situat a 20 km de distància, considerant el temps d'espera per a la càrrega a 
màquina en obra, anada, descàrrega i tornada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials 
que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, 
incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 

  

    0,138  h Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. 25,52 3,52   

    2,000  % Mitjans auxiliars 3,52 0,07   

    3,000  % Costos indirectes 3,59 0,11   

    Preu total per m³ 3,70 
                    

11.7 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció 
i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valoració o eliminació de residus. Sense incloure el transport. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials 
que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, 
incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte. 

  

    

1,160  m³ Cànon d'abocament per lliurament de barreja sense classificar de residus 
inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valoració o eliminació de residus. 

15,74 18,26 

  

    2,000  % Mitjans auxiliars 18,26 0,37   

    3,000  % Costos indirectes 18,63 0,56   

    Preu total per m³ 19,19 
                    

11.8 Ut Subministrament i instal·lació en l'exterior de fornícula mural, per a provisional d'obra, de caixa de protecció i 
mesura, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador trifàsic, formada per una envoltant aïllant, precintable, 
autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a instal·lació 
encastada i caixa general de protecció, equipada amb borns de connexió, per a protecció de la línia general 
d'alimentació a 4 bases d'endoll per a maquinària i enllumenat, formada per una envoltant aïllant, precintable i 
autoventilada, segons UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN 60439-3, amb graus de 
protecció IP 43 segons UNE 20324 i IK 08 segons UNE-EN 50102, que es tancarà amb porta de protecció 
metàl·lica amb grau de protecció IK 10 segons UNE-EN 50102, protegida de la corrosió i amb pany o cadenat. 
Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per connexió de servei. Inclús equip complert de mesura, 
borns de connexió, bases tallacircuits, fusibles de protecció i cablejat d'escomesa. Normalitzada per l'empresa 
subministradora i preparada per connexió de servei aèria o subterrània, elements de fixació i connexió amb la 
conducció soterrada de connexió de terra. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació. Col·locació de tubs i peces 
especials. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica 
de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

    

1,000  Ut Caixa de protecció i mesura CPM2-S4, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 
comptador trifàsic, formada per una envoltant aïllant, precintable, 
autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a l'acció dels 
raigs ultravioletes, per a instal·lació encastada. Inclús equip complert de 
mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la 
derivació individual. Normalitzada per l'empresa subministradora. Segons 
UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN 60439-3, 
amb graus de protecció IP 43 segons UNE 20324 i IK 09 segons UNE-EN 
50102. 

205,22 205,22 

  

    1,000  Ut Caixa general de protecció, equipada amb borns de connexió 78,35 78,35   

    3,000  m Tub de PVC llis, sèrie B, de 160 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, 
segons UNE-EN 1329-1. 

5,44 16,32   

    3,000  m Tub de PVC llis, sèrie B, de 110 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, 
segons UNE-EN 1329-1. 

3,73 11,19   

    

5,000  m Cable multipolar RV-K, no propagador de la flama, amb conductor de coure 
classe 5 (-K) de 4G10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) 
i coberta de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Segons 
UNE 21123-2. 

5,29 26,45 

  

    2,000  Ut Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,59 3,18   
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    0,450  h Oficial 1ª construcció. 23,30 10,49   

    0,450  h Peó ordinari construcció. 19,47 8,76   

    0,750  h Oficial 1ª electricista. 24,08 18,06   

    0,750  h Ajudant electricista. 20,65 15,49   

    2,000  % Mitjans auxiliars 393,51 7,87   

    3,000  % Costos indirectes 401,38 12,04   

    Preu total per Ut 413,42 
                    

11.9 Ut Realització dels treballs imprevistos que puguin aparèixer en el transcurs de l'execució de l'obra, prèvia justificació 
fefaent dels mateixos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

    4,000  Ut Treballs imprevistos. 250,00 1.000,00   

    2,000  % Mitjans auxiliars 1.000,00 20,00   

    3,000  % Costos indirectes 1.020,00 30,60   

    Preu total per Ut 1.050,60 

                    

12. SEGURETAT I SALUT. 
                    

12.1 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla 
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de 
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, 
amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó fixades al paviment, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per 
a suport dels pals, amortitzables en 5 usos. Inclús malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, 
col·locada sobre les tanques i p/p de muntatge, platines de 20x4 mm i elements de fixació al paviment, 
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge. 
Inclou: Muntatge. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla. Desmuntatge posterior. Transport fins 
al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

    

0,060  Ut Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla 
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb 
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm de diàmetre, 
soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat 
galvanitzat, per a delimitació provisional de zona d'obres, inclús argolles per 
a unió de pals. 

26,19 1,57 

  

    0,080  Ut Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, reforçada 
amb varetes d'acer, per a suport de tanca traslladable. 

4,09 0,33   

    0,096  m Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat en 
calent, de 20x4 mm, per aplicacions estructurals. 

0,67 0,06   

    
2,000  m² Malla atapeïda de polietilè d'alta densitat, amb tractament ultraviolat, color 

verd, 60% de percentatge de tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot el 
perímetre. 

0,37 0,74 
  

    0,113  h Oficial 1ª construcció. 23,30 2,63   

    0,338  h Peó ordinari construcció. 19,47 6,58   

    2,000  % Mitjans auxiliars 11,91 0,24   

    3,000  % Costos indirectes 12,15 0,36   

    Preu total per m 12,51 
                    

12.2 Ut Subministrament i col·locació de tanca traslladable de 3,50x2,00 m, col·locada en clos provisional de solar, 
formada per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros 
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de 
diàmetre, acabat galvanitzat, amb porta incorporada per accés de vianants, d'una fulla, de 0,90x2,00 m, amb 
llengüetes per a cadenat, amortitzable en 5 usos i bases prefabricades de formigó fixades al paviment, de 
65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos. Inclús p/p de muntatge, platines de 
20x4 mm i elements de fixació al paviment, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps 
que es requereixi i desmuntatge. 
Inclou: Muntatge. Fixació de les bases al paviment. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de 
magatzematge o retirada a contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi 
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

    

0,200  Ut Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla 
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb 
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm de diàmetre, 
soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat 
galvanitzat, amb porta incorporada per a accés per als vianants, d'una fulla, 
de 0,90x2,00 m, inclús argolles per a unió de pals i llengüetes per a cadenat. 

170,72 34,14 

  

    0,400  Ut Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, reforçada 
amb varetes d'acer, per a suport de tanca traslladable. 

4,09 1,64   

    
0,480  m Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat en 

calent, de 20x4 mm, per aplicacions estructurals. 
0,67 0,32 

  

    0,112  h Oficial 1ª construcció. 23,30 2,61   
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    0,223  h Peó ordinari construcció. 19,47 4,34   

    2,000  % Mitjans auxiliars 43,05 0,86   

    3,000  % Costos indirectes 43,91 1,32   

    Preu total per Ut 45,23 
                    

12.3 Ut Subministrament de casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les conseqüents 
lesions cerebrals i fractures de crani, amortitzable en 10 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

    
0,100  Ut Casc de protecció, EPI de categoria II, segons EN 397 i UNE-EN 13087-7, 

complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 
1,86 0,19 

  

    3,000  % Costos indirectes 0,19 0,01   

    Preu total per Ut 0,20 
                    

12.4 Ut Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura integral, d'ús bàsic, amb ocular únic sobre una muntura 
flexible i cinta elàstica, amortitzable en 10 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

    
0,100  Ut Ulleres de protecció amb muntura integral, d'ús bàsic, EPI de categoria II, 

segons UNE-EN 166, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 
1407/1992. 

8,41 0,84 
  

    2,000  % Mitjans auxiliars 0,84 0,02   

    3,000  % Costos indirectes 0,86 0,03   

    Preu total per Ut 0,89 
                    

12.5 Ut Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, 
resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

    0,250  Ut Parell de guants contra riscos mecànics, EPI de categoria II, segons UNE-
EN 420 i UNE-EN 388, complint tots els requisits de seguretat. 

11,36 2,84   

    2,000  % Mitjans auxiliars 2,84 0,06   

    3,000  % Costos indirectes 2,90 0,09   

    Preu total per Ut 2,99 
                    

12.6 Ut Subministrament de joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el 
cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 32 dB, amortitzable en 10 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

    0,100  Ut Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 32 dB, EPI de 
categoria II, segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458. 

39,55 3,96   

    2,000  % Mitjans auxiliars 3,96 0,08   

    3,000  % Costos indirectes 4,04 0,12   

    Preu total per Ut 4,16 
                    

12.7 Ut Subministrament de parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a 
una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en 4 
usos.  
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

    

0,250  Ut Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de 
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al 
lliscament, EPI de categoria II, segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN ISO 
20345, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

34,84 8,71 

  

    2,000  % Mitjans auxiliars 8,71 0,17   

    3,000  % Costos indirectes 8,88 0,27   

    Preu total per Ut 9,15 
                    

12.8 Ut Subministrament de parell de botes altes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una 
compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, resistent a la penetració i absorció d'aigua, amb codi de 
designació SB, amortitzable en 4 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

    

0,250  Ut Parell de botes altes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de 
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al 
lliscament, resistent a la penetració i absorció d'aigua, EPI de categoria II, 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN ISO 20345. 

40,61 10,15 

  

    2,000  % Mitjans auxiliars 10,15 0,20   

    3,000  % Costos indirectes 10,35 0,31   

    Preu total per Ut 10,66 
                    

12.9 Ut Subministrament de granota de protecció, amortitzable en 5 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.   
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0,200  Ut Granota de protecció, EPI de categoria I, segons UNE-EN 340, complint tots 
els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

33,00 6,60  

2,000  % Mitjans auxiliars 6,60 0,13  

3,000  % Costos indirectes 6,73 0,20  

Preu total per Ut 6,93 

12.10 Ut Subministrament de careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el 
nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP2, 
amb vàlvula d'exhalació, amortitzable en 1 ús. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

1,000  Ut Careta autofiltrant contra partícules, FFP2, amb vàlvula d'exhalació, EPI de 
categoria III, segons UNE-EN 149, complint tots els requisits de seguretat. 

3,23 3,23  

2,000  % Mitjans auxiliars 3,23 0,06  

3,000  % Costos indirectes 3,29 0,10  

Preu total per Ut 3,39 

12.11 Ut Subministrament de parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, amortitzable 
en 4 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

0,250  Ut Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de 
cel·lulosa, EPI de categoria II, segons UNE-EN 340, complint tots els 
requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

10,61 2,65 

2,000  % Mitjans auxiliars 2,65 0,05  

3,000  % Costos indirectes 2,70 0,08  

Preu total per Ut 2,78 

12.12 Ut Subministrament de faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable mitjançant velcro, 
amortitzable en 4 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

0,250  Ut Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable 
mitjançant velcro, EPI de categoria II, segons UNE-EN 340, complint tots els 
requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

16,17 4,04 

2,000  % Mitjans auxiliars 4,04 0,08  

3,000  % Costos indirectes 4,12 0,12  

Preu total per Ut 4,24 

12.13 Ut Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions, amb vàter 
químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid per a 
entrada de llum exterior. Inclús p/p de subministrament, muntatge, retirada, neteja i manteniment. 
Inclou: Muntatge i comprovació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

1,000  Ut Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color 
gris, amb vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de 
peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid per a entrada de llum exterior. 

109,00 109,00 

2,000  % Mitjans auxiliars 109,00 2,18  

3,000  % Costos indirectes 111,18 3,34  

Preu total per Ut 114,52 

12.14 Ut Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), 
composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, 
aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i 
reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de 
xapa i revestiment de tauler en parets. 
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

1,000  Ut Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de 
4,20x2,33x2,30 (9,80) m², composta per: estructura metàl·lica mitjançant 
perfils conformats en fred; tancament de xapa nervada i galvanitzada amb 
acabat de pintura prelacada; coberta de xapa galvanitzada reforçada amb 
perfil d'acer; aïllament interior amb llana de vidre combinada amb poliestirè 
expandit; instal·lació d'electricitat, presa exterior a 230 V; tubs fluorescents i 
punt de llum exterior; finestres, lluna de 6 mm i reixes; porta d'entrada de 
xapa galvanitzada amb tancament; sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu 
amb recolzament en base de xapa galvanitzada de secció trapezoïdal i 
revestiment de tauler melaminat en parets. Segons R.D. 1627/1997. 

85,58 85,58 

2,000  % Mitjans auxiliars 85,58 1,71  

3,000  % Costos indirectes 87,29 2,62  

Preu total per Ut 89,91 
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12.15 Ut Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per caseta d'obra, proveït de desinfectants i antisèptics 
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces i guants 
d'un sol ús, instal·lat en el vestuari. 
Inclou: Replanteig i traçat en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols. Criteri d'amidament de projecte: 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

1,000  Ut Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants, antisèptics, gases, cotó 
hidròfil, benes, esparadrap, apòsits, tisores, pinces i guants d'un sol ús. 

81,84 81,84 

0,221  h Peó ordinari construcció. 19,47 4,30  

2,000  % Mitjans auxiliars 86,14 1,72  

3,000  % Costos indirectes 87,86 2,64  

Preu total per Ut 90,50 

12.16 Ut Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 
990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús p/p de manteniment 
en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. Criteri 
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

0,333  Ut Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm. 9,07 3,02  

6,000  Ut Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,02 0,12  

0,224  h Peó ordinari construcció. 19,47 4,36  

2,000  % Mitjans auxiliars 7,50 0,15  

3,000  % Costos indirectes 7,65 0,23  

Preu total per Ut 7,88 

12.17 Ut Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb 
pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb 
brides de niló. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. Criteri 
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

0,333  Ut Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb 
pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, segons R.D. 485/1997. 

2,51 0,84 

4,000  Ut Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,02 0,08  

0,167  h Peó ordinari construcció. 19,47 3,25  

2,000  % Mitjans auxiliars 4,17 0,08  

3,000  % Costos indirectes 4,25 0,13  

Preu total per Ut 4,38 

Vilafranca del Penedès, gener de 2017 

Ramon Gumà Esteve, arquitecte, 

en representació d'AMBITARQ, SLP 
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1. ENDERROCS.

1.1 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment. Inclús p/p de replanteig i neteja. 
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura 
d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

0,064  h Talladora de paviment amb arrencada, desplaçament i regulació del disc de 
tall manuals. 

27,620 1,77  

0,055  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,680 1,14  

2,000  % Mitjans auxiliars 2,910 0,06  

3,000  % Costos indirectes 2,970 0,09  

Preu total per m 3,06 

1.2 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, sense incloure la 
demolició de la base suport. Inclús p/p de replanteig, neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió 
o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició del paviment amb martell pneumàtic. Fragmentació dels 
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons 
especificacions de Projecte. 

 

0,130  h Martell pneumàtic. 4,190 0,54  

0,065  h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 5,360 0,35  

0,040  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,300 0,93  

0,100  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,680 2,07  

2,000  % Mitjans auxiliars 3,890 0,08  

3,000  % Costos indirectes 3,970 0,12  

Preu total per m² 4,09 

1.3 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, 
a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valoració o eliminació de residus, situat a 20 km de distància, considerant el temps d'espera per a la càrrega a 
màquina en obra, anada, descàrrega i tornada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials 
que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, 
incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 

0,138  h Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. 25,520 3,52  

2,000  % Mitjans auxiliars 3,520 0,07  

3,000  % Costos indirectes 3,590 0,11  

Preu total per m³ 3,70 

1.4 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció 
i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valoració o eliminació de residus. Sense incloure el transport. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials 
que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, 
incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte. 

1,160  m³ Cànon d'abocament per lliurament de barreja sense classificar de residus 
inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valoració o eliminació de residus. 

15,740 18,26 

2,000  % Mitjans auxiliars 18,260 0,37  

3,000  % Costos indirectes 18,630 0,56  

Preu total per m³ 19,19 

2. PAVIMENTS.

2.1 m² Formació de base de formigó en massa de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó HM-15/B/20/I 
fabricat en central i abocament des de camió, sense tractament de la seva superfície; recolzada sobre capa base 
existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó, estès i 
vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de junts de construcció i col·locació d'un panell de poliestirè 
expandit de 2 cm d'espessor, al voltant de qualsevol element que interrompi la sola, com pilars i murs, per a 
l'execució de juntes de retracció; embocament o connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, 
caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de les juntes de retracció, 
per mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera. 
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les rasants. Replanteig 
dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg 
de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocament i 
compactació del formigó. Curat del formigó. 

DP2. OBRES COMPLEMENTÀRIES.

SalGue
Línea
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Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura 
d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la 
superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre. 

                    

    0,158  m³ Formigó HM-15/B/20/I, fabricat en central. 59,160 9,35   

    
0,050  m² Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral 

recte, de 20 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,55 m²K/W, conductivitat 
tèrmica 0,036 W/(mK), per junta de dilatació. 

1,400 0,07 
  

    0,100  h Regla vibrant de 3 m. 4,760 0,48   

    0,061  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,300 1,42   

    0,061  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,680 1,26   

    2,000  % Mitjans auxiliars 12,580 0,25   

    3,000  % Costos indirectes 12,830 0,38   

    Preu total per m² 13,21 
                    

2.2 m² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de voreres i passeigs, de lloseta de formigó per 
a ús exterior, de 9 pastilles, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 3, classe de 
desgast per abrasió G, format nominal 20x20x4 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades a l'estès sobre 
capa de sorra-ciment de 3 cm de gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb calcària CEM II/B-
L 32,5 R i sorra de cantera granítica, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Tot això 
realitzat sobre ferm compost per solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm d'espessor, 
abocament des de camió amb estès i vibrat mecànic amb estenedora, amb acabat reglejat executada segons 
pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en 
aquest preu. Inclús p/p de juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del 
confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 
32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. 
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa de la capa de 
sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. Formació de juntes i 
trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació de la lletada. Estesa de la beurada líquida per a reblert de 
junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major 
de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada 
vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general. Criteri de mesura d'obra: Es 
mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint 
els buits de superfície major de 1,5 m². 

  

                    

    0,160  m³ Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabricat en central. 61,960 9,91   

    0,032  m³ Sorra-ciment, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland CEM II/B-L 
32,5 R i sorra de pedrera granítica, confeccionat en obra. 

62,260 1,99   

    
1,000  kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 

197-1. 
0,110 0,11 

  

    
1,050  m² Lloseta de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, classe resistent a flexió T, 

classe resistent segons la càrrega de ruptura 3, classe de desgast per 
abrasió G, format nominal 20x20x3 cm, color gris, segons UNE-EN 1339. 

5,700 5,99 
  

    0,001  m³ Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 124,520 0,12   

    0,056  h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 9,470 0,53   

    0,011  h Estenedora per a paviments de formigó. 77,370 0,85   

    0,444  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,300 10,35   

    0,493  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,680 10,20   

    2,000  % Mitjans auxiliars 40,050 0,80   

    3,000  % Costos indirectes 40,850 1,23   

    Preu total per m² 42,08 
                    

2.3 m² Formació de paviment continu de formigó imprès, amb junts, de 10 cm d'espessor, para ús per als vianants, 
realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre separadors homologats; acolorit i endurit superficialment 
mitjançant espolsada amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó color gris, compost de 
ciment, àrids de sílice, additius orgànics i pigments, rendiment 4,5 kg/m²; acabat imprès en relleu mitjançant 
estampació amb motlles de goma, prèvia aplicació de desemmotllant en pols color gris clar. Inclús p/p de 
preparació de la superfície de recolzament del formigó; col·locació i retirada d'encofrats, execució de junts de 
construcció; embocament o connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) 
de les xarxes d'instal·lacions executades sota el paviment; extensió, reglejat, aplicació d'additius i curació. Neteja 
final del formigó mitjançant projecció d'aigua a pressió i segellat final mitjançant aplicació de resina 
impermeabilitzant d'acabat. Sense incloure l'execució de la base de recolzament ni la dels junts de dilatació i de 
retracció. 
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i 
de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la superfície base. Col·locació de la malla 
electrosoldada amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Anivellat i remolinat manual 
del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter acolorit enduridor. Aplicació del desmoldejant fins a 
aconseguir una cobriment total. Impressió del formigó mitjançant motlles. Retirada d'encofrats. Neteja de la 
superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 
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    2,000  Ut Separador homologat per paviments continus. 0,040 0,08   

    1,200  m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,350 1,62   

    0,105  m³ Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central. 67,420 7,08   

    4,500  kg Morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó color gris, 
compost de ciment, àrids de sílice, additius orgànics i pigments. 

0,500 2,25   

    
0,200  kg Desemmotllant en pols color gris clar, aplicat en paviments continus de 

formigó imprès, compost de càrregues, pigments i additius orgànics. 
3,100 0,62 

  

    
0,250  kg Resina impermeabilitzant, aplicada per la cura i segellament de paviments 

continus de formigó imprès, composta de resina sintètica en dispersió 
aquosa i additius específics. 

4,200 1,05 
  

    0,016  h Regla vibrant de 3 m. 4,760 0,08   

    0,157  h Hidronetejadora a pressió. 4,600 0,72   

    0,004  h Camió bomba estacionat a obra, per bombeig de formigó. Inclús p/p de 
desplaçament. 

170,000 0,68   

    0,343  h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,300 7,99   

    0,538  h Ajudant construcció d'obra civil. 20,680 11,13   

    2,000  % Mitjans auxiliars 33,300 0,67   

    3,000  % Costos indirectes 33,970 1,02   

    Preu total per m² 34,99 
                    

2.4 m² Formació d'escala de formigó vist, amb llosa i esglaonat de formigó armat, realitzada amb 15 cm de gruix de 
formigó HA-20/P/20/I fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una 
quantia aproximada de 10 kg/m², quedant vist el formigó de l'esglaonat; Muntatge i desmuntatge de sistema 
d'encofrat, amb acabat vist amb textura llisa a la seva cara inferior i laterals, format per: superfície encofrant 
lateral de taulons de fusta de pi, amortitzables en 10 usos i encofrat de l'esglaonat amb tauler aglomerat hidròfug, 
d'un sol ús amb una de les seves cares plastificada. Inclús p/p de replanteig, elaboració de la ferralla (tall, 
doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, 
separadors, elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a l'estabilitat de l'encofrat i aplicació 
de líquid desencofrant. 
Inclou: Replanteig i marcat de nivells i reblerts. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de les armadures 
amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema 
d'encofrat. Reparació de defectes superficials. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu 
intradós en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, 
pel intradós, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

                    

    0,750  m Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm. 9,220 6,92   

    1,150  m² Tauler aglomerat hidròfug, amb una de les seves cares plastificada, de 10 
mm d'espessor. 

5,550 6,38   

    0,200  m² Sistema d'encofrat per a formació d'esglaonat en lloses inclinades d'escala 
de formigó armat, amb puntals i taulers de fusta. 

17,400 3,48   

    0,013  Ut Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura. 13,370 0,17   

    0,003  m³ Fusta de pi. 238,160 0,71   

    0,040  kg Puntes d'acer de 20x100 mm. 7,000 0,28   

    0,013  l Agent desemmotllador biodegradable en fase aquosa per a formigons amb 
acabat vist. 

8,150 0,11   

    3,000  Ut Separador homologat per lloses d'escala. 0,080 0,24   

    
10,000  kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-

EN 10080 B 500 S, diàmetres varis. 
0,810 8,10 

  

    0,150  kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,100 0,17   

    0,373  m³ Formigó HA-25/P/20/I, fabricat en central. 62,860 23,45   

    1,325  h Oficial 1ª encofrador. 24,470 32,42   

    1,255  h Ajudant encofrador. 21,710 27,25   

    0,185  h Oficial 1ª ferrallista. 24,470 4,53   

    0,185  h Ajudant ferrallista. 21,710 4,02   

    0,069  h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 24,470 1,69   

    0,279  h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 21,710 6,06   

    2,000  % Mitjans auxiliars 125,980 2,52   

    3,000  % Costos indirectes 128,500 3,86   

    Preu total per m² 132,36 

                    

3. ALTRES. 
                    

3.1 m³ Càrrega i transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valoració o eliminació de residus, situat a 20 km de distància, considerant el temps d'espera per a la 
càrrega a màquina en obra, anada, descàrrega i tornada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials 
que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, 
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incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 
                    

    0,400  h Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. 65,000 26,00   

    1,000  h Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. 25,520 25,52   

    2,000  % Mitjans auxiliars 51,520 1,03   

    3,000  % Costos indirectes 52,550 1,58   

    Preu total per m³ 54,13 
                    

3.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció 
i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valoració o eliminació de residus. Sense incloure el transport. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials 
que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, 
incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte. 

  

                    

    

1,160  m³ Cànon d'abocament per lliurament de barreja sense classificar de residus 
inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valoració o eliminació de residus. 

15,740 18,26 

  

    2,000  % Mitjans auxiliars 18,260 0,37   

    3,000  % Costos indirectes 18,630 0,56   

    Preu total per m³ 19,19 

                    

4. SEGURETAT I SALUT. 
                    

4.1 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla 
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de 
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, 
amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó fixades al paviment, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per 
a suport dels pals, amortitzables en 5 usos. Inclús malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, 
col·locada sobre les tanques i p/p de muntatge, platines de 20x4 mm i elements de fixació al paviment, 
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge. 
Inclou: Muntatge. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla. Desmuntatge posterior. Transport fins 
al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

                    

    

0,060  Ut Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla 
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb 
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm de diàmetre, 
soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat 
galvanitzat, per a delimitació provisional de zona d'obres, inclús argolles per 
a unió de pals. 

31,880 1,91 

  

    
0,080  Ut Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, reforçada 

amb varetes d'acer, per a suport de tanca traslladable. 
4,980 0,40 

  

    
0,096  m Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat en 

calent, de 20x4 mm, per aplicacions estructurals. 
0,820 0,08 

  

    
2,000  m² Malla atapeïda de polietilè d'alta densitat, amb tractament ultraviolat, color 

verd, 60% de percentatge de tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot el 
perímetre. 

0,450 0,90 
  

    0,137  h Oficial 1ª construcció. 23,300 3,19   

    0,411  h Peó ordinari construcció. 19,470 8,00   

    2,000  % Mitjans auxiliars 14,480 0,29   

    3,000  % Costos indirectes 14,770 0,44   

    Preu total per m 15,21 
                    

4.2 Ut Subministrament i col·locació de tanca traslladable de 3,50x2,00 m, col·locada en clos provisional de solar, 
formada per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros 
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de 
diàmetre, acabat galvanitzat, amb porta incorporada per accés de vianants, d'una fulla, de 0,90x2,00 m, amb 
llengüetes per a cadenat, amortitzable en 5 usos i bases prefabricades de formigó fixades al paviment, de 
65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos. Inclús p/p de muntatge, platines de 
20x4 mm i elements de fixació al paviment, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps 
que es requereixi i desmuntatge. 
Inclou: Muntatge. Fixació de les bases al paviment. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de 
magatzematge o retirada a contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi 
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

                    

    

0,200  Ut Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla 
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb 
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm de diàmetre, 
soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat 
galvanitzat, amb porta incorporada per a accés per als vianants, d'una fulla, 
de 0,90x2,00 m, inclús argolles per a unió de pals i llengüetes per a cadenat. 

207,820 41,56 
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0,400  Ut Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, reforçada 

amb varetes d'acer, per a suport de tanca traslladable. 
4,980 1,99 

  

    0,480  m Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat en 
calent, de 20x4 mm, per aplicacions estructurals. 

0,820 0,39   

    0,137  h Oficial 1ª construcció. 23,300 3,19   

    0,274  h Peó ordinari construcció. 19,470 5,33   

    2,000  % Mitjans auxiliars 52,460 1,05   

    3,000  % Costos indirectes 53,510 1,61   

    Preu total per Ut 55,12 
                    

4.3 Ut Subministrament de casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les conseqüents 
lesions cerebrals i fractures de crani, amortitzable en 10 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

                    

    0,100  Ut Casc de protecció, EPI de categoria II, segons EN 397 i UNE-EN 13087-7, 
complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

2,390 0,24   

    3,000  % Costos indirectes 0,240 0,01   

    Preu total per Ut 0,25 
                    

4.4 Ut Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura integral, d'ús bàsic, amb ocular únic sobre una muntura 
flexible i cinta elàstica, amortitzable en 10 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

                    

    
0,100  Ut Ulleres de protecció amb muntura integral, d'ús bàsic, EPI de categoria II, 

segons UNE-EN 166, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 
1407/1992. 

10,360 1,04 
  

    2,000  % Mitjans auxiliars 1,040 0,02   

    3,000  % Costos indirectes 1,060 0,03   

    Preu total per Ut 1,09 
                    

4.5 Ut Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, 
resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

                    

    
0,250  Ut Parell de guants contra riscos mecànics, EPI de categoria II, segons UNE-

EN 420 i UNE-EN 388, complint tots els requisits de seguretat segons el 
R.D. 1407/1992. 

13,850 3,46 
  

    2,000  % Mitjans auxiliars 3,460 0,07   

    3,000  % Costos indirectes 3,530 0,11   

    Preu total per Ut 3,64 
                    

4.6 Ut Subministrament de joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el 
cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 32 dB, amortitzable en 10 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

                    

    
0,100  Ut Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 32 dB, EPI de 

categoria II, segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458, complint tots els requisits 
de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

48,280 4,83 
  

    2,000  % Mitjans auxiliars 4,830 0,10   

    3,000  % Costos indirectes 4,930 0,15   

    Preu total per Ut 5,08 
                    

4.7 Ut Subministrament de parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a 
una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en 4 
usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

                    

    

0,250  Ut Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de 
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al 
lliscament, EPI de categoria II, segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN ISO 
20345, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

42,460 10,62 

  

    2,000  % Mitjans auxiliars 10,620 0,21   

    3,000  % Costos indirectes 10,830 0,32   

    Preu total per Ut 11,15 
                    

4.8 Ut Subministrament de parell de botes altes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una 
compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, resistent a la penetració i absorció d'aigua, amb codi de 
designació SB, amortitzable en 4 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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0,250  Ut Parell de botes altes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de 
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al 
lliscament, resistent a la penetració i absorció d'aigua, EPI de categoria II, 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN ISO 20345, complint tots els requisits 
de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

49,490 12,37 

  

    2,000  % Mitjans auxiliars 12,370 0,25   

    3,000  % Costos indirectes 12,620 0,38   

    Preu total per Ut 13,00 
                    

4.9 Ut Subministrament de granota de protecció, amortitzable en 5 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.   

                    

    
0,200  Ut Granota de protecció, EPI de categoria I, segons UNE-EN 340, complint tots 

els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 
40,230 8,05 

  

    2,000  % Mitjans auxiliars 8,050 0,16   

    3,000  % Costos indirectes 8,210 0,25   

    Preu total per Ut 8,46 
                    

4.10 Ut Subministrament de careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el 
nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP2, 
amb vàlvula d'exhalació, amortitzable en 1 ús. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

                    

    
1,000  Ut Careta autofiltrant contra partícules, FFP2, amb vàlvula d'exhalació, EPI de 

categoria III, segons UNE-EN 149, complint tots els requisits de seguretat 
segons el R.D. 1407/1992. 

3,930 3,93 
  

    2,000  % Mitjans auxiliars 3,930 0,08   

    3,000  % Costos indirectes 4,010 0,12   

    Preu total per Ut 4,13 
                    

4.11 Ut Subministrament de parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, amortitzable 
en 4 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

                    

    
0,250  Ut Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de 

cel·lulosa, EPI de categoria II, segons UNE-EN 340, complint tots els 
requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

12,970 3,24 
  

    2,000  % Mitjans auxiliars 3,240 0,06   

    3,000  % Costos indirectes 3,300 0,10   

    Preu total per Ut 3,40 
                    

4.12 Ut Subministrament de faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable mitjançant velcro, 
amortitzable en 4 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

                    

    
0,250  Ut Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable 

mitjançant velcro, EPI de categoria II, segons UNE-EN 340, complint tots els 
requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

19,750 4,94 
  

    2,000  % Mitjans auxiliars 4,940 0,10   

    3,000  % Costos indirectes 5,040 0,15   

    Preu total per Ut 5,19 
                    

4.13 Ut Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions, amb vàter 
químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid per a 
entrada de llum exterior. Inclús p/p de subministrament, muntatge, retirada, neteja i manteniment. 
Inclou: Muntatge i comprovació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

                    

    

1,000  Ut Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color 
gris, sense connexions, amb vàter químic anaerobi amb sistema de 
descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid per a 
entrada de llum exterior. 

132,710 132,71 

  

    2,000  % Mitjans auxiliars 132,710 2,65   

    3,000  % Costos indirectes 135,360 4,06   

    Preu total per Ut 139,42 
                    

4.14 Ut Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), 
composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, 
aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i 
reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de 
xapa i revestiment de tauler en parets. 
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
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Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

1,000  Ut Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de 
4,20x2,33x2,30 (9,80) m², composta per: estructura metàl·lica mitjançant 
perfils conformats en fred; tancament de xapa nervada i galvanitzada amb 
acabat de pintura prelacada; coberta de xapa galvanitzada ondulada 
reforçada amb perfil d'acer; aïllament interior amb llana de vidre combinada 
amb poliestirè expandit; instal·lació d'electricitat i força amb presa exterior a 
230 V; tubs fluorescents i punt de llum exterior; finestres corredisses 
d'alumini anoditzat, amb lluna de 6 mm i reixes; porta d'entrada de xapa 
galvanitzada d'1 mm amb tancament; sòl d'aglomerat revestit amb PVC 
continu de 2 mm i poliestirè de 50 mm amb recolzament en base de xapa 
galvanitzada de secció trapezoïdal i revestiment de tauler melaminat en 
parets. Segons R.D. 1627/1997. 

104,200 104,20 

2,000  % Mitjans auxiliars 104,200 2,08  

3,000  % Costos indirectes 106,280 3,19  

Preu total per Ut 109,47 

4.15 Ut Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per caseta d'obra, proveït de desinfectants i antisèptics 
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces i guants 
d'un sol ús, instal·lat en el vestuari. 
Inclou: Replanteig i traçat en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols. Criteri d'amidament de projecte: 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

1,000  Ut Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, 
gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, 
pinces i guants d'un sol ús. 

99,700 99,70 

0,274  h Peó ordinari construcció. 19,470 5,33  

2,000  % Mitjans auxiliars 105,030 2,10  

3,000  % Costos indirectes 107,130 3,21  

Preu total per Ut 110,34 

4.16 Ut Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 
990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús p/p de manteniment 
en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. Criteri 
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

0,333  Ut Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, 
amb 6 orificis de fixació. 

11,150 3,71  

6,000  Ut Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,030 0,18  

0,274  h Peó ordinari construcció. 19,470 5,33  

2,000  % Mitjans auxiliars 9,220 0,18  

3,000  % Costos indirectes 9,400 0,28  

Preu total per Ut 9,68 

4.17 Ut Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb 
pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb 
brides de niló. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. Criteri 
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

0,333  Ut Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb 
pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de 
fixació, segons R.D. 485/1997. 

3,160 1,05 

4,000  Ut Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,030 0,12  

0,206  h Peó ordinari construcció. 19,470 4,01  

2,000  % Mitjans auxiliars 5,180 0,10  

3,000  % Costos indirectes 5,280 0,16  

Preu total per Ut 5,44 

Vilafranca del Penedès, gener de 2017 

Ramon Gumà Esteve, arquitecte, 

en representació d'AMBITARQ, SLP 
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01. ENDERROCS.

1.1. m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment. Inclús p/p de replanteig 
i neteja. 
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial  

Carrer  Progrés. 2 8,20 16,40  

Connexió claveguerons. 2 19,80 39,60  

Total  m 56,00 3,06 171,36 

1.2. m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, sense 
incloure la demolició de la base suport. Inclús p/p de replanteig, neteja, aplec, retirada i càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor. 
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició del paviment amb martell pneumàtic. 
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la 
superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial  

Carrer Progrés. 8,20 0,80 6,56  

Connexió claveguerons. 19,80 0,40 7,92  

Total  m² 14,48 4,09 59,22 

1.3. m Demolició de vorada sobre base de formigó amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements 
constructius contigus. Inclús p/p de neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió 
o contenidor.
Inclou: Demolició manual dels elements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud 
realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial  

Carrer Progrés. 13,60 13,60  

Carrer Ferran. 24,30 24,30  

Total  m 37,90 1,86 70,49 

1.4. m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment. Inclús p/p de replanteig i neteja. 
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial  

Carrer Ferran. 2 13,70 27,40  

Connexió claveguerons. 2 14,30 28,60  

Total  m 56,00 3,58 200,48 

1.5. m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, mitjançant retroexcavadora amb 
martell picador, sense incloure la demolició de la base suport. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i 
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. 
Inclou: Demolició del paviment amb retroexcavadora amb martell destrossador. Fragmentació dels 
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície 
realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial  

Carrer Progrés. 54,2 54,20  

Carrer Ferran. 148,8 148,80  

Connexió claveguerons. 14,30 0,40 5,72  

Total  m² 208,72 1,41 294,30 

1.6. m² Demolició de fulla exterior en tancament de façana, de fàbrica revestida, formada per maó foradat triple 
de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius 
contigus. Fins i tot p/p de demolició dels seus revestiments (guix, morter, etc.), neteja, aplec, retirada i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 
Inclou: Demolició manual de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces 
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs 
sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació 
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons 
especificacions de Projecte. 

 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial  

Carrer Progrés. 9,30 3,00 27,90  

Carrer Ferran. 12,20 2,50 30,50  

Total  m² 58,40 6,79 396,54 

PR1. OBRES GENERALS PAU 18.
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1.7. m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa 
a l'obra o centre de valoració o eliminació de residus, situat a 20 km de distància, considerant el temps 
d'espera per a la càrrega a màquina en obra, anada, descàrrega i tornada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents 
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura 
d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons 
especificacions de Projecte. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Aglomerat asfàltic. 0,98       0,98     

    Vorada. 2,65       2,65     

    Paviment llosetes formigó. 20,3       20,30     

    Tancament ceràmic façana. 3,57       3,57     

    Total  m³ 27,50 3,70 101,75 
                      

1.8. m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de 
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valoració o eliminació de residus. Sense incloure el transport. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents 
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura 
d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Total  m³ 27,50 19,19 527,73 

                      

    Total pressupost parcial  01.  ENDERROCS. 1.821,87 

                      

02.  MOVIMENT DE TERRES. 
                      

2.1. m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de 
les zones previstes: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o 
qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, 
considerant com mínima 15 cm. Inclús transport de la maquinària, retirada dels materials excavats i 
càrrega a camió, sense incloure transport a l'abocador autoritzat. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició 
mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Carga mecànica a camió. Criteri d'amidament de 
projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri 
de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Solar existent. 389,2       389,20     

    Total  m² 389,20 0,46 179,03 
                      

2.2. m³ Excavació de terres per a obertura i eixample de caixa de paviment en terreny de trànsit compacte, amb 
mitjans mecànics. Inclús retirada dels materials excavats a l'interior de l'obra. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases 
horitzontals i extracció de terres.  
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, 
que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum 
teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes 
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella 
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, 
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Carrer Pontons (Calçada). 107,1     0,40 42,84     

    Carrer Pontons (Voreres). 129,35     0,20 25,87     

    Total  m³ 68,71 7,53 517,39 
                      

2.3. m³ Estesa de terres amb material adequat, deixant el terreny perfilat en bast, amb mitjans mecànics. 
Inclou: Estesa de les terres en tongades de gruix uniforme. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     
    Carrer Pontons (Calçada). 0,3 40,40 4,25 0,20 10,30     

    Carrer Pontons (Voreres). 0,3 40,40 4,87 0,40 23,61     

    Total  m³ 33,91 8,72 295,70 
                      

2.4. m² Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior 
al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no 
inclòs en aquest preu). Inclús replanteig dels punts topogràfics i humectació de les terres. 
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Humectació de les terres. Compactació. Criteri d'amidament de 
projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es 
mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, 
entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 
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      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Carrer Pontons (Calçada). 239,2       239,20     

    Carrer Pontons (Voreres). 337,2       337,20     

    Total  m² 576,40 14,87 8.571,07 
                      

2.5. m³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans 
mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases 
horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecànica a camió de les terres excavades. Criteri 
d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons 
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat 
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no 
autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al 
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus 
de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé 
al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Xarxa telefonia.   169,30 0,30 0,70 35,55     

    Xarxa aigua potable.   160,40 0,40 0,60 38,50     

    Xarxa gas natural.   92,50 0,50 0,60 27,75     

    Xarxa baixa tensió.   188,50 0,40 0,60 45,24     

    Xarxa clavegueram (Col·lector general).   54,80 0,60 0,75 24,66     

    Xarxa clavegueram (Connexions).   48,60 0,40 0,50 9,72     

    Xarxa clavegueram (Pluvials).   4,00 0,40 0,60 0,96     

    Xarxa enllumenat públic.   47,50 0,40 0,40 7,60     

    Total  m³ 189,98 16,49 3.132,77 
                      

2.6. m³ Recobriment de tubs en rases de serveis amb formigó HM15/B/20/I, abocat des de camió amb estesa i 
perfilat a ma, segons detalls de projecte. Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del 
formigó, estès i vibrat del formigó. 
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les rasants. Reg 
de la superfície base. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Criteri d'amidament de 
projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es 
mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Creuament carrer  Pontons xarxa enllumenat públic. 0,15 13,20     1,98     

    Creuament carrer Progrés xarxa telefonia. 0,1 8,20     0,82     

    Creuament carrer Progrés xarxa baixa tensió. 0,08 8,20     0,66     

    Total  m³ 3,46 73,01 252,61 
                      

2.7. m³ Formació de reblert amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, en rases; i compactació en tongades 
successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no 
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 
(assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a 
utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos. 
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humidificació o dessecació de 
cada tongada. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions 
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es 
mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense 
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Xarxa aigua potable.   160,40 0,40 0,30 19,25     

    Xarxa gas natural.   92,50 0,50 0,30 13,88     

    Xarxa baixa tensió.   188,50 0,40 0,20 15,08     

    Xarxa clavegueram.   65,00 0,60 0,30 11,70     

    Xarxa enllumenat públic.   47,50 0,40 0,20 3,80     

    Total  m³ 63,71 18,99 1.209,85 
                      

2.8. m³ Formació de reblert amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, en rases; i compactació 
en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat 
seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 
103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels 
àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos. 
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humidificació o dessecació de 
cada tongada. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions 
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es 
mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense 
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Xarxa telefonia.   169,30 0,30 0,40 20,32     

    Xarxa aigua potable.   160,40 0,40 0,35 22,46     

    Xarxa gas natural.   92,50 0,50 0,35 16,19     

    Xarxa baixa tensió.   188,50 0,40 0,45 33,93     
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    Xarxa clavegueram (Col·lector general).   54,80 0,60 0,25 8,22     

    Xarxa clavegueram (Connexions).   48,60 0,40 0,25 4,86     

    Xarxa clavegueram (Pluvials).   4,00 0,40 0,25 0,40     

    Xarxa enllumenat públic.   47,50 0,40 0,25 4,75     

    Total  m³ 111,13 4,65 516,75 
                      

2.9. m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valoració o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km, considerant el 
temps d'espera per a la càrrega en obra, anada, descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en 
obra. 
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valoració o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes 
mitjançant la seva cobertura amb teles. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les 
seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent 
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. Criteri de mesura d'obra: Es 
mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de 
Projecte. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Terres brutes no aprofitables per reblert. 98,65       98,65     

    Total  m³ 98,65 4,51 444,91 
                      

2.10. m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valoració o 
eliminació de residus. Sense incloure el transport. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus 
de terreny considerat. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres 
realment entregat segons especificacions de Projecte. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Terres brutes no aprofitables per reblert. 98,65       98,65     

    Total  m³ 98,65 2,14 211,11 

                      

    Total pressupost parcial  02.  MOVIMENT DE TERRES. 15.331,19 

                      

03.  PAVIMENTS. 
                      

3.1. m³ Formació de subbase granular amb tot-u artificial granític, i compactació al 95% del Proctor Modificat 
amb mitjans mecànics, en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al 
al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 
103501 (assaig no inclòs en aquest preu), per a millora de les propietats resistents del terreny. Inclús 
càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació 
d'aquests. 
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongades d'espessor 
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: 
Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de 
terres a realitzar en obra. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment 
executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Carrer Pontons (Calçada). 279,8     0,20 55,96     

    Total  m³ 55,96 36,89 2.064,36 
                      

3.2. m³ Formació de base granular amb tot-u artificial granític, i compactació al 100% del Proctor Modificat amb 
mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 
100% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 
103501 (assaig no inclòs en aquest preu), per a millora de les propietats resistents del terreny. Inclús 
càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació 
d'aquests. 
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongades d'espessor 
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: 
Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de 
terres a realitzar en obra. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment 
executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Carrer Pontons (Calçada). 241,25     0,16 38,60     

    Total  m³ 38,60 37,92 1.463,71 
                      

3.3. m² Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH, amb dotació 1 kg/m2. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació 
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície 
realment executada segons especificacions de Projecte. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Carrer Pontons (Calçada). 215,55       215,55     

    Total  m² 215,55 1,74 375,06 
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3.4. m² Formació de paviment asfàltic de 6 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent 
AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària 
màxima i betum asfàltic de penetració. Inclús p/p de comprovació de l'anivellació de la superfície suport, 
replanteig del gruix del paviment i neteja final. Sense incloure la preparació de la capa base existent. 
Inclou: Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa. Compactació de la capa 
de barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació 
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície 
realment executada segons especificacions de Projecte. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Carrer Pontons (Calçada). 215,55       215,55     

    Total  m² 215,55 8,81 1.899,00 
                      

3.5. m Subministrament i col·locació de peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció 
normalitzada de calçada C3 (28x17) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió 
H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 100 cm de longitud, segons UNE-
EN 1340 i UNE 127340, col·locades sobre base de formigó no estructural (HNE-20/P/20) de gruix 
uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camió, estès i vibrat 
amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb 
morter de ciment, industrial, M-5. Inclús p/p de topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, 
del costat de la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en el cas de 
paviments flexibles. 
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació, 
rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de 
ciment. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Carrer Pontons.   86,10     86,10     

    Total  m 86,10 28,95 2.492,60 
                      

3.6. m Subministrament i col·locació de peces de vorada corba de formigó, convex, monocapa, 150 cm de 
ràdio intern, amb secció normalitzada de calçada C3 (28x17) cm, classe climàtica B (absorció <= 6%), 
classe resistent a l'abrasió H (petjada <= 23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²). Longitud de 
vorera 78 cm, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades sobre base de formigó no estructural 
(HNE-20/P/20) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des 
de camió, estès i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada 
amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada 
màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús p/p de topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de 
l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, 
excepte en el cas de paviments flexibles. 
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació, 
rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de 
ciment. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Carrer Pontons.   36,60     36,60     

    Total  m 36,60 55,44 2.029,10 
                      

3.7. m Subministrament i col·locació de rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color 
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, sobre base 
de formigó no estructural HNE-20/P/20 de 15 cm d'espessor i ample de 10 cm a cada costat de la rigola, 
abocament des de camió, estès i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat 
sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús 
neteja. 
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter. Assentat i 
anivellació. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Carrer Pontons.   128,00     128,00     

    Total  m 128,00 35,43 4.535,04 
                      

3.8. Ut Formació d'escossell quadrat, mitjançant el conjunt de quatre peces prefabricades de formigó de 
111x80x8 cm i 104 cm de buit interior, gris, recolzament del conjunt sobre una solera de formigó HM-
20/P/20/I de 15 cm de gruix, a realitzar sobre una base ferm existent, no inclosa en aquest preu. Inclús 
p/p d'excavació, Inclús p/p d'excavació i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5 i neteja. 
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les 
peces. Assentat i anivellació. Reblert de juntes amb morter. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Carrer Pontons. 7       7,00     

    Total  Ut 7,00 47,85 334,95 
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3.9. m² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de voreres i passeigs, de lloseta de 
formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de 
ruptura 3, classe de desgast per abrasió G, format nominal 20x20x4 cm, color gris, segons UNE-EN 
1339, col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment de 3 cm de gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ 
de ciment Pòrtland amb calcària CEM II/B-L 32,5 R i sorra de cantera granítica, deixant entre elles una 
junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Tot això realitzat sobre ferm compost per solera de formigó no 
estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat mecànic 
amb estenedora, amb acabat reglejat executada segons pendents del projecte i col·locat sobre 
explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús p/p de juntes 
estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions 
existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida 
amb la mateixa tonalitat de les peces. 
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa de la 
capa de sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. 
Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació de la lletada. Estesa de la 
beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació 
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les 
escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la 
descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general. Criteri de mesura d'obra: Es 
mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, 
deduint els buits de superfície major de 1,5 m². 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Voreres carrer Pontons. 281,2       281,20     

    Total  m² 281,20 42,08 11.832,90 
                      

3.10. m² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de passos de vianants, de lloseta de 
formigó per a ús exterior, acabada amb botons, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la 
càrrega de ruptura 3, classe de desgast per abrasió G, format nominal 20x20x3,1 cm, color gris, segons 
UNE-EN 1339, col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment de 3 cm de gruix, sense additius, amb 
250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb calcària CEM II/B-L 32,5 R i sorra de cantera granítica, deixant entre 
elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Tot això realitzat sobre ferm compost per solera de 
formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat 
manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat executada segons pendents del projecte i 
col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. 
Inclús p/p de juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament 
o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 
32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. 
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa de la 
capa de sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. 
Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació de la lletada. Estesa de la 
beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació 
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les 
escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la 
descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general. Criteri de mesura d'obra: Es 
mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, 
deduint els buits de superfície major de 1,5 m². 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Voreres carrer Pontons (minusvàlids). 8       8,00     

    Total  m² 8,00 45,47 363,76 
                      

3.11. m Gual per al pas de vianants P-120, de 1,20 m d'amplària en pendent, format per peces prefabricades de 
doble capa de formigó, amb dues peces especials en extrems laterals una anterior amb cantell circular 
de 60x40x28 cm i una posterior amb cantell recta de 60x40x20, i peces centrals anterior i posterior de 
60x40x10 cm. Peces dels extrem col·locades sobre base de formigó no estructural (HNE-20/P/20) 
abocat des de camió, estès, segons pendents del projecte i peces intermèdies agafades amb morter de 
ciment sobre base de formigó HM20/B/20/I de 15 cm gruix no inclosa en el preu, tot segons detalls de 
projecte. Totalment acabat. Inclús p/p de peces laterals, topalls de la vorera i del costat de la calçada. 
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó de suport. Col·locació, rebut i 
anivellació de les peces, incloent-hi topalls. Reomplert de junts amb morter de ciment. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Carrer Pontons.   32,00     32,00     

    Total  m 32,00 131,48 4.207,36 
                      

    Total pressupost parcial  03.  PAVIMENTS. 31.597,84 

                      

04.  XARXA DE SANEJAMENT. 
                      

4.1. m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polietilè 
d'alta densitat de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, 
sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons 
de la rasa, amb un pendent mínim del 0,50%, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, 
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral amb formigó HM-
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20/B/20/I i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús 
p/p de accessoris, peces especials, junts de goma i lubricant per a muntatge, sense incloure l'excavació 
ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de 
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa. 
Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació, començant per 
l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Realització de 
proves de servei. Execució del reblert envoltant. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en 
projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació 
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió, 
incloent els trams ocupats per peces especials. 

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Aigües residuals.   54,80     54,80     

    Total  m 54,80 189,94 10.408,71 
                      

4.2. m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polietilè 
d'alta densitat de designació PE 100, de 300 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, 
sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons 
de la rasa, amb un pendent mínim del 0,50%, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, 
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral amb formigó HM-
15/B/20/I fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu 
superior. Inclús p/p de accessoris, peces especials, junts de goma i lubricant per a muntatge, sense 
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i provat 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de 
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa. 
Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació, començant per 
l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Realització de 
proves de servei. Execució del reblert envoltant. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en 
projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació 
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió, 
incloent els trams ocupats per peces especials. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Aigües residuals.   53,20     53,20     

    Aigües pluvials. 2 3,80     7,60     

    Total  m 60,80 105,16 6.393,73 
                      

4.3. Ut Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de mides 
interiors, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 
cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 124, compatible amb 
superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del 
mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa general de desguàs, 
incloent el reblert de l'extradós amb material granular i sense incloure l'excavació. 
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació. Eliminació de les terres soltes del 
fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del embornal 
prefabricat. Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i 
la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Aigües pluvials. 4       4,00     

    Total  Ut 4,00 100,90 403,60 
                      

4.4. Ut Connexió de clavegueró individual a xarxa de sanejament existent. Inclús p/p d'elements auxiliars i 
accessoris, treballs necessaris d'encreuament d'infraestructures, muntatge i connexionat. 
Inclou: Replanteig. obertura orifici i embocat del tub. Segellat del perímetre. Eliminació de les restes i 
neteja. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Total  Ut 5,00 72,16 360,80 
                      

4.5. Ut Connexió a xarxa existent per pou de registre en sector proper al sector de projecte. Inclús p/p 
d'elements auxiliars i accessoris, treballs necessaris d'encreuament d'infraestructures, muntatge i 
connexionat. 
Inclou: Replanteig. obertura orifici i embocat del tub. Segellat del perímetre. Eliminació de les restes i 
neteja interior. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades 
segons especificacions de Projecte. 

    

    Total  Ut 1,00 72,16 72,16 
                      

    Total pressupost parcial  04.  XARXA DE SANEJAMENT. 17.639,00 

                      

05.  XARXA D'AIGUA POTABLE. 
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5.1. Ut Pericó de servei de 450x450x1000 mm, amb parets i solera de 14 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, 
arrebossat i lliscat interior, col·locat sobre llit de sorra i bastiment amb tapa per a pericó de serveis, de 
fosa grisa de 500x500x40 mm i 30 kg de pes, col·locat amb morter i p/p de ferramentes. 
Inclou: Replanteig. Excavació. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat del 
formigó. Formació del pericó. Acoblament i rejuntat del pericó al col·lector. Reblert de l'extradós. 
Col·locació del marc i la tapa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Connexió xarxa existent. 2       2,00     

    Total  Ut 2,00 117,60 235,20 
                      

5.2. Ut Subministrament e instal·lació de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de 
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de 
fosa nodular i tapa de fosa nodular, amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa i 
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable(AISI 420) amb accionament per volant de fosa, 
muntada en pericó de canalització soterrada, totalment acabada i connexionada. Criteri d'amidament de 
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Connexió xarxa existent. 2       2,00     

    Total  Ut 2,00 149,55 299,10 
                      

5.3. m Subministrament i muntatge de tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 125 mm 
de diàmetre exterior i 11,4 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclús p/p de material auxiliar. Totalment 
muntat, connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei 
(incloses en aquest preu). 
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació del tub. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de 
projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es 
mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Xarxa general.   160,00     160,00     

    Total  m 160,00 32,12 5.139,20 
                      

5.4. Ut Derivació a abonats, amb  clau de pas en pericó de registre per a vàlvula a vorera de 145x145x230 mm 
de cos prefabricat en polietilè d'alta densitat per termomoldejat i tapa de ferro fos amb inscripció 
"AIGÜES" gravada sobre la xapa, agafat amb formigó HM20/B/20/I. 
Inclou: Replanteig. Excavació. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat del 
formigó. Col·locació del pericó prefabricat. Acoblament i rejuntat del pericó al col·lector. Reblert de 
l'extradós. Col·locació del marc i la tapa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

    

    Total  Ut 6,00 233,76 1.402,56 
                      

5.5. m Subministrament i muntatge de tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 40 mm 
de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclús p/p de material auxiliar. Totalment 
muntat, connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei 
(incloses en aquest preu). 
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació del tub. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de 
projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es 
mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Escomesa. 6 2,00     12,00     

    Total  m 12,00 5,17 62,04 
                      

5.6. Ut Connexió a xarxa d'aigua potable existent en pericó de registre en sectors propers a la zona de projecte. 
Inclús p/p d'elements auxiliars i accessoris, canalització, treballs necessaris d'encreuament 
d'infraestructures, muntatge i connexionat. 
Inclou: Replanteig. obertura orifici i embocat del tub. Segellat del perímetre. Eliminació de les restes i 
neteja interior. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades 
segons especificacions de Projecte. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Connexió xarxa existent. 2       2,00     

    Total  Ut 2,00 106,64 213,28 
                      

5.7. Ut Prova de pressió i estanquitat de la xarxa de canonades d'aigua potable segons especificacions de la 
companyia subministradora Aigües de Vilafranca. 
Inclou: Elements auxiliars i aparells específics de pressió i mesura. Criteri d'amidament de projecte: 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es 
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

    

    Total  Ut 1,00 140,98 140,98 
                      

    Total pressupost parcial  05.  XARXA D'AIGUA POTABLE. 7.492,36 
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06.  XARXA DE TELEFONIA. 
                      

6.1. Ut Subministrament i instal·lació de pericó de formigó armat, de 600x600x800 mm de dimensions interiors, 
amb tapa de formigó classe B-125, per a la xarxa de telecomunicacions, col·locada sobre solera de 
formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix. Inclús p/p d'abocament i compactació del formigó 
per a la formació de solera, embocadura de conductes, connexions i acabats. Totalment muntada, 
sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral posterior. 
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i 
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta. Connexionat de tubs de la 
canalització. Col·locació d'accessoris. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Connexió xarxa existent. 1       1,00     

    Total  Ut 1,00 571,28 571,28 
                      

6.2. Ut Subministrament i instal·lació de pericó de formigó, tipus MF, de 300x300 mm de dimensions interiors, 
420x420x550 mm de dimensions exteriors, amb tapa de formigó classe B-125, per a la xarxa de 
telecomunicacions, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix. Inclús 
p/p d'abocament i compactació del formigó per a la formació de solera, embocadura de conductes, 
connexions i acabats. Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral posterior. 
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i 
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta. Connexionat de tubs de la 
canalització. Col·locació d'accessoris. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Escomeses 7       7,00     

    Total  Ut 7,00 204,71 1.432,97 
                      

6.3. m Subministrament i instal·lació de canalització subterrània de telecomunicacions formada per 6 tubs 
rígids de PVC-U, de 110 mm de diàmetre i 1,3 mm de gruix i suport separador cada 70 cm de longitud, 
executada en rasa, amb els tubs embeguts en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/I amb 6 cm 
de recobriment superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral, sense incloure l'excavació ni el 
posterior reblert de la rasa. Inclús abocat i compactació del formigó per a la formació del prisma de 
formigó en massa i fil guia. Totalment muntada. 
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. 
Presentació en sec dels tubs. Col·locació del fil guia. Col·locació dels tubs. Abocat i compactació del 
formigó per formació del prisma. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció 
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en 
projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Creuament carrer.   8,10     8,10     

    Linia sota vorera.   173,40     173,40     

    Total  m 181,50 85,22 15.467,43 
                      

6.4. Ut Connexió de la nova xarxa de telefonia a la xarxa existent. Inclús p/p d'elements auxiliars i accessoris, 
canalització, treballs necessaris d'encreuament d'infraestructures, muntatge i connexionat. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

    

    Total  Ut 1,00 117,49 117,49 
                      

    Total pressupost parcial  06.  XARXA DE TELEFONIA. 17.589,17 

                      

07.  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC. 
                      

7.1. Ut Subministrament i instal·lació de presa de terra d'enllumenat públic, composta per elèctrode de 1,5 m de 
longitud clavat al terreny, connectat a pont per a comprovació, dins d'una arqueta de registre de 
polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació per l'arqueta de registre, clavat de l'elèctrode al 
terreny, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç mitjançant grapa 
abraçadora, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del terreny i 
connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de l'elèctrode. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de 
l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Connexionat a la xarxa de terra. 
Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

    

    Total  Ut 1,00 174,20 174,20 
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7.2. m Subministrament i instal·lació de conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de 
coure trenat, de 35 mm² de secció. Fins i tot p/p d'unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, 
grapes i borns d'unió. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor nu de terra. Connexionat del conductor nu de 
terra mitjançant borns d'unió. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Total  m 47,80 6,77 323,61 
                      

7.3. m Subministrament i instal·lació de cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, 
amb la inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric. 
Inclou: Col·locació de la cinta de senyalització. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

    

    Total  m 47,80 1,38 65,96 
                      

7.4. m Subministrament i instal·lació de canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, 
formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre, resistència a compressió 
major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

    

    Total  m 47,80 3,90 186,42 
                      

7.5. m Subministrament i instal·lació de canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, 
formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 110 mm de diàmetre, resistència a compressió 
major de 450 N, subministrat en barra. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Creuament carrer.   12,80     12,80     

    Total  m 12,80 7,87 100,74 
                      

7.6. m Subministrament i instal·lació de cablejat multipolar per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format 
per 4 cables unipolars RZ1-K (AS) amb conductors de coure de 6 mm² de secció, sent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 kV. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables. Criteri d'amidament de projecte: 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la 
longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

    

    Total  m 47,80 9,56 456,97 
                      

7.7. Ut Subministrament i instal·lació de fanal amb columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 
troncocònica, de 5 m d'alçada, coronació sense platina, amb base platina i porta d'accés a caixa 
connexions, segons norma UNE-EN 40-5 i lluminària led de la casa Carandini, configuració VMX. L144, 
tipus V2, de 14.000 lúmens i un consum de 118 W. Leds muntats en placa base d'alumini LM6. Inclús 
p/p de fixacions, cablejat interior i dau de fonamentació realitzat amb formigó en massa HM-20/P/20/I, 
accessoris i elements d'ancoratge. Totalment muntat, connexionat i comprovat.  
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de recolzament. 
Fixació de la columna. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Neteja de l'element. Criteri 
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri 
de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

    

    Total  Ut 4,00 863,81 3.455,24 
                      

7.8. Ut Subministrament i muntatge de fanal per a enllumenat viari compost de columna troncocònica de 6 m de 
altura amb braç, construïda en xapa d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, proveïda de caixa de connexió 
i protecció, conductor interior per 0,6/1,0 kV, pica de terra, pericó de pas i derivació de 40x40x60 cm, 
proveïda de marc i tapa de ferro colat, ancoratge mitjançant perns a dau de fonamentació realitzat amb 
formigó en massa HM-20/P/20/I; i lluminària decorativa amb difusor de plàstic i làmpada de vapor de 
sodi a alta pressió de 150 watts de potència, forma tronco piramidal i acoblada al suport. Inclús p/p de 
fonamentació, accessoris, elements d'ancoratge, equip d'encesa i connexionat. Totalment instal·lada. 
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de recolzament. 
Fixació de la columna. Col·locació d'accessoris. Connexionat. Neteja de l'element. Criteri d'amidament 
de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura 
d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

    

    Total  Ut 1,00 726,91 726,91 
                      

7.9. Ut Pericó de servei de 450x450x1000 mm, amb parets i solera de 14 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, 
arrebossat i lliscat interior, col·locat sobre llit de sorra i bastiment amb tapa per a pericó de serveis, de 
fosa grisa de 500x500x40 mm i 30 kg de pes, col·locat amb morter i p/p de ferramentes. 
Inclou: Replanteig. Excavació. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat del 
formigó. Formació del pericó. Acoblament i rejuntat del pericó al col·lector. Reblert de l'extradós. 
Col·locació del marc i la tapa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 
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      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Connexió xarxa existent. 1       1,00     

    Total  Ut 1,00 117,60 117,60 
                      

7.10. Ut Connexió de la nova xarxa d'enllumenat públic a la xarxa existent a l'interior del pericó. Inclús p/p 
d'elements auxiliars i accessoris, canalització, treballs necessaris d'encreuament d'infraestructures, 
muntatge i connexionat. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

    

    Total  Ut 1,00 117,49 117,49 
                      

7.11. Ut Treballs necessaris per al desplaçament de fanal existent, amb conservació de tots els seus 
mecanismes (desmuntatge i muntatge).Inclús excavació, dau de fonamentació realitzat amb formigó en 
massa HM-20/P/20/I, accessoris i elements d'ancoratge. Totalment muntat, connexionat i comprovat. 
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de recolzament. 
Fixació de la columna. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Neteja de l'element. Criteri 
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri 
de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

    

    Total  Ut 2,00 139,68 279,36 
                      

    Total pressupost parcial  07.  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC. 6.004,50 

                      

08.  XARXA DE BAIXA I MITJA TENSIÓ. 
                      

8.1. m Subministrament i instal·lació de canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, 
formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 160 mm de diàmetre, resistència a compressió 
major de 250 N, subministrat en barra. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Creuament carrer.         0,00     

        8,20     8,20     

    Total  m 8,20 22,99 188,52 
                      

8.2. m Subministrament i instal·lació de línia subterrània de distribució de baixa tensió directament soterrada 
formada per 3 cables unipolars RV amb conductor d'alumini, de 240 mm² de secció i 1 cable unipolar 
RV amb conductor d'alumini, de 150 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, 
col·locats sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant amb 
picó vibrant de guiat manual i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la 
generatriu superior dels cables, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. 
Fins i tot placa de protecció i cinta de senyalització. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a assentament dels cables. Estesa de 
cables. Execució del reblert envoltant de sorra. Col·locació de la placa de protecció. Col·locació de la 
cinta de senyalització. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Estesa 1C, 2C i 3C   439,95     439,95     

    Total  m 439,95 54,22 23.854,09 
                      

8.3. m Subministrament i instal·lació de línia subterrània de distribució de baixa tensió directament soterrada 
formada per 3 cables unipolars RV amb conductor d'alumini, de 150 mm² de secció i 1 cable unipolar 
RV amb conductor d'alumini, de 95 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, col·locats 
sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada mitjançant amb picó 
vibrant de guiat manual i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu 
superior dels cables, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Fins i tot 
placa de protecció i cinta de senyalització. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a assentament dels cables. Estesa de 
cables. Execució del reblert envoltant de sorra. Col·locació de la placa de protecció. Col·locació de la 
cinta de senyalització. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Estesa 1C   4,00     4,00     

    Total  m 4,00 37,12 148,48 
                      

8.4. Ut Subministrament i instal·lació de centre de transformació prefabricat, monobloc, de formigó armat, de 
6080x2380x3045 mm, apte per contenir fins a dos transformadors i l'aparellatge necessari. Fins i tot 
transport i descàrrega. Totalment muntat. 
Inclou: Transport i descàrrega. Col·locació i anivellació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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    Total  Ut 1,00 10.434,69 10.434,69 
                      

8.5. Ut Subministrament i instal·lació de transformador trifàsic en bany d'oli, amb refrigeració natural, de 630 
kVA de potència, menys de 600 litres de volum d'oli, 25 kV de tensió del primari i 420 V de tensió del 
secundari en buit, grup de connexió Dyn11, impedància de curtcircuit 4,50%, 6 preses en  el regulador, 
posicions de regulació: -5, -2.50, 0, +2.50, +5, +10% i resta de característiques d'acord amb la Norma 
GE FND00100. Inclús accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, 
connexionat i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte 
funcionament. 
Inclou: Muntatge i fixació. Connexionat i posta en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

    

    Total  Ut 1,00 12.598,87 12.598,87 
                      

8.6. Ut Subministrament i col·locació de fornícula prefabricada de formigó, de 760x250x1750 mm de 
dimensions exteriors, formada per ciment, àrid, fibres d'acer i polipropilè, amb base de 840x500x500 
mm de dimensions exteriors i de caixa de distribució per a urbanitzacions, de polièster reforçat amb fibra 
de vidre, amb un grau de protecció IP 437 UNE 20 324. Amb entrada, doble sortida i derivació a dos 
abonats. Inclús muntatge mitjançant grua i estintolaments necessaris i p/p de peces especials i cargols 
d'acer inoxidable. Totalment muntada. 
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Hissat i presentació de la fornícula 
mitjançant grua. Col·locació, aplomat i anivellació. Col·locació de caixa de distribució. Rejuntat i neteja. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

    

    Total  Ut 6,00 663,41 3.980,46 
                      

8.7. Ut Connexió de la nova xarxa de baixa tensió a la xarxa existent a l'interior del pericó. Inclús p/p d'elements 
auxiliars i accessoris, canalització, treballs necessaris d'encreuament d'infraestructures, muntatge i 
connexionat. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

    

    Total  Ut 1,00 2.651,94 2.651,94 
                      

8.8. Ut Treballs administratius per a la posada en servei de la xarxa de baixa i mitja tensió, previs a l’inici de les 
obres: Projecte, direcció d'obra, coordinació de seguretat, tramitació autorització del projecte, visats i 
permís d'obra Ajuntament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'unitats realment executades. 

    

    Total  Ut 1,00 3.974,66 3.974,66 
                      

    Total pressupost parcial  08.  XARXA DE BAIXA I MITJA TENSIÓ. 57.831,71 

                      

09.  XARXA DE GAS NATURAL. 
                      

9.1. Ut Pericó de servei de 450x450x1000 mm, amb parets i solera de 14 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, 
arrebossat i lliscat interior, col·locat sobre llit de sorra i bastiment amb tapa per a pericó de serveis, de 
fosa grisa de 500x500x40 mm i 30 kg de pes, col·locat amb morter i p/p de ferramentes. 
Inclou: Replanteig. Excavació. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat del 
formigó. Formació del pericó. Acoblament i rejuntat del pericó al col·lector. Reblert de l'extradós. 
Col·locació del marc i la tapa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

    

    Total  Ut 1,00 117,60 117,60 
                      

9.2. Ut Subministrament i muntatge de vàlvula de pas per interrupció servei a l'interior de pericó, muntada entre 
tubs. Inclús p/p d'elements especials, muntatge i accessoris. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

    

    Total  Ut 1,00 273,45 273,45 
                      

9.3. m Subministrament i muntatge de canonada per instal·lació de gas natural homologada per la companyia, 
formada por tub de polietilè d'alta densitat tipus PE-100, de 110 mm de diàmetre exterior, soterrada, 
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament 
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i 
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. 
Fins i tot p/p de accessoris i peces especials col·locats mitjançant soldadura per electrofussió. Totalment 
muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de 
servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocada de la sorra en 
el fons de la rasa. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Execució del reblert 
envoltant. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de Projecte. 
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    Total  m 90,90 24,06 2.187,05 
                      

9.4. Ut Subministrament i instal·lació de l'escomesa de gas que uneix la xarxa de distribució de gas de 
l'empresa subministradora amb la clau d'escomesa, formada per canonada soterrada de 2 m de longitud 
de polietilè d'alta densitat SDR 11, de 63 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de la 
rasa prèviament excavada, amb els seus corresponents accessoris i peces especials, collarí de presa 
en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa 
i clau d'escomesa formada per vàlvula d'esfera de llautó niquelat de 2 1/2" de diàmetre col·locada 
mitjançant unió roscada, situada juntament a l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en 
arqueta prefabricada de polipropilè de 40x40x40 cm, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-
20/P/20/I de 15 cm d'espessor i tancada superiorment amb tapa de PVC. Inclús demolició i aixecat del 
ferm existent, posterior reposició amb formigó en massa HM-20/P/20/I, i connexió a la xarxa. Sense 
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal. Totalment muntada, connexionada i provada per la 
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents, coordinat amb la resta 
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. 
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de 
solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Formació de forats per connexionat de tubs. Entroncament 
i rejuntat dels tubs a l'arqueta. Col·locació de la tapa i els accessoris. Presentació en sec de canonades 
i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de canonades. Muntatge de la 
clau d'escomesa. Empalmament de l'escomesa amb la xarxa de distribució de gas. Realització de 
proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades 
segons especificacions de Projecte. 

    

    Total  Ut 6,00 604,10 3.624,60 
                      

9.5. Ut Connexió a xarxa de gas natural existent a través de pericó de registre en sectors propers a la zona de 
projecte. Inclús p/p d'elements auxiliars i accessoris, canalització, treballs necessaris d'encreuament 
d'infraestructures, muntatge i connexionat. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

    

    Total  Ut 1,00 119,79 119,79 
                      

9.6. Ut Prova de resistència i estanquitat de la xarxa de distribució de gas natural segons especificacions de la 
companyia subministradora i reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos. 
 Inclou: Elements auxiliars i aparells específics de pressió i mesura. Criteri d'amidament de projecte: 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es 
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

    

    Total  Ut 1,00 187,98 187,98 
                      

    Total pressupost parcial  09.  XARXA DE GAS NATURAL. 6.510,47 

                      

10.  JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ. 
                      

10.1. Ut Subministrament d'Alnus glutinosa (Pyramidalis), perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre 
mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, subministrat en contenidor estàndard 
de 45 l. Inclús transport i descàrrega a peu de clot de plantació. 
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions de Projecte. 

    

    Total  Ut 7,00 93,30 653,10 
                      

10.2. Ut Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, subministrat en contenidor, en 
clot de 100x100x60 cm realitzat amb mitjans manuals en terreny sorrenc, amb aportació d'un 25% de 
terra vegetal garbellada i fertilitzada. Inclús retirada i càrrega a camió de les terres sobrants. 
Inclou: Replanteig. Obertura de clot amb mitjans manuals. Retirada i aplec de les terres excavades. 
Preparació del fons del clot. Presentació de l'arbre. Reomplert del clot amb terra seleccionada de la 
pròpia excavació i terra vegetal garbellada i fertilitzada. Piconat moderat. Formació d'escocell. Primer 
rec. Retirada i càrrega a camió de les terres sobrants. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

    

    Total  Ut 7,00 23,72 166,04 
                      

10.3. Ut Subministrament i clavaó vertical en el fons del clot de plantació, al peu de l'arbre, d'asprat doble, 
mitjançant dues estaques, clavades verticalment en el fons del clot de plantació, subjectant al tronc de 
l'arbre cadascuna d'elles mitjançant dos cinturons elàstics de goma, regulables, de 4 cm d'amplària, 
exercint la funció d'aspre per mantenir l'arbre dret durant el seu creixement. Inclús p/p d'ataconat i 
neteja. 
Inclou: Replanteig i clavat de les estaques. Alineació i subjecció de l'arbre a cadascuna de les estaques 
mitjançant cinta elàstica. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

    

    Total  Ut 7,00 20,89 146,23 
                      

10.4. m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cega, instal·lada soterrada 10 cm, amb 
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos.     
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Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocada de la sorra en 
el fons de la rasa. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Execució del reblert 
envoltant. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

    Total  m 45,50 1,95 88,73 
                      

10.5. Ut Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats 
cada 50 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la 
rasa inclosos.  
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

    

    Total  Ut 7,00 9,02 63,14 
                      

10.6. Ut Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa 
amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

    

    Total  Ut 1,00 21,64 21,64 
                      

10.7. Ut Vàlvula antidrenant per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, 
instal·lada en pericó. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

    

    Total  Ut 1,00 10,27 10,27 
                      

10.8. Ut Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un 
nombre màxim de 8 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells 
de control, als elements governats, programat i comprovat. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

    

    Total  Ut 1,00 61,07 61,07 
                      

10.9. Ut Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per 
a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

    

    Total  Ut 1,00 43,21 43,21 
                      

10.10
. 

Ut Subministrament i muntatge de paperera, amb cubeta d'acer circular de 32 cm de diàmetre i 50 cm 
d'altura, amb acabat esmaltat i suport vertical d'acer de 80 cm d'altura, fixada a una base de formigó 
HM-20/P/20/I. Inclús p/p de replanteig, excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i eliminació i 
neteja del material sobrant. 
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge. Eliminació i neteja del 
material sobrant. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades 
segons especificacions de Projecte. 

    

    Total  Ut 2,00 113,80 227,60 
                      

    Total pressupost parcial  10.  JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ. 1.481,03 

                      

11.  ALTRES. 
                      

11.1. Ut Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 
60 cm de diàmetre, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.). Inclús accessoris, cargols i elements 
d'ancoratge. 
Inclou: Muntatge. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades 
segons especificacions de Projecte. 

    

    Total  Ut 4,00 62,52 250,08 
                      

11.2. Ut Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, octogonal, 
de 60 cm de doble apotema, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.). Inclús accessoris, cargols i elements 
d'ancoratge. 
Inclou: Muntatge. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades 
segons especificacions de Projecte. 

    

    Total  Ut 1,00 65,82 65,82 
                      

11.3. m Marca vial longitudinal contínua retroreflector en sec, de 50 cm d'amplària, realitzada amb una mescla     
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de pintura alquídica, de doble component, de color blanc i micro esferes de vidre, aplicada 
mecànicament mitjançant polvorització, per a separació de carrils. Inclús p/p de neteja i marcatge. 
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Marcatge. Aplicació mecànica de la mescla 
mitjançant polvorització. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Pas vianants. 26 3,00     78,00     

    Total  m 78,00 1,84 143,52 
                      

11.4. m Marca vial transversal contínua retroreflector en sec i amb humitat o pluja, de 40 cm d'amplària, 
realitzada amb una mescla de pintura, de doble component, alquídica de color blanc i micro esferes de 
vidre, aplicada manualment, per a línia de detenció. Inclús p/p de neteja i marcatge. 
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Marcatge. Aplicació manual de la mescla. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

    

    Total  m 5,90 2,53 14,93 
                      

11.5. m² Marca vial per a inscripcions, retroreflector en sec i amb humitat o pluja, realitzada amb una mescla de 
pintura alquídica, de doble component, de color blanc i micro esferes de vidre, aplicada manualment. 
Inclús p/p de neteja i marcatge. 
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Marcatge. Aplicació manual de la mescla. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri 
de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de Projecte. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Retolat Stop. 3,4       3,40     

    Total  m² 3,40 6,42 21,83 
                      

11.6. m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa 
a l'obra o centre de valoració o eliminació de residus, situat a 20 km de distància, considerant el temps 
d'espera per a la càrrega a màquina en obra, anada, descàrrega i tornada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents 
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura 
d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Total  m³ 10,00 3,70 37,00 
                      

11.7. m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de 
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valoració o eliminació de residus. Sense incloure el transport. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents 
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura 
d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Total  m³ 10,00 19,19 191,90 
                      

11.8. Ut Subministrament i instal·lació en l'exterior de fornícula mural, per a provisional d'obra, de caixa de 
protecció i mesura, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador trifàsic, formada per una envoltant aïllant, 
precintable, autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, 
per a instal·lació encastada i caixa general de protecció, equipada amb borns de connexió, per a 
protecció de la línia general d'alimentació a 4 bases d'endoll per a maquinària i enllumenat, formada per 
una envoltant aïllant, precintable i autoventilada, segons UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat segons 
s'indica en UNE-EN 60439-3, amb graus de protecció IP 43 segons UNE 20324 i IK 08 segons UNE-EN 
50102, que es tancarà amb porta de protecció metàl·lica amb grau de protecció IK 10 segons UNE-EN 
50102, protegida de la corrosió i amb pany o cadenat. Normalitzada per l'empresa subministradora i 
preparada per connexió de servei. Inclús equip complert de mesura, borns de connexió, bases 
tallacircuits, fusibles de protecció i cablejat d'escomesa. Normalitzada per l'empresa subministradora i 
preparada per connexió de servei aèria o subterrània, elements de fixació i connexió amb la conducció 
soterrada de connexió de terra. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació. Col·locació de tubs i 
peces especials. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

    

    Total  Ut 1,00 413,42 413,42 
                      

11.9. Ut Realització dels treballs imprevistos que puguin aparèixer en el transcurs de l'execució de l'obra, prèvia 
justificació fefaent dels mateixos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

    

    Total  Ut 1,00 1.050,60 1.050,60 
                      

    Total pressupost parcial  11.  ALTRES. 2.189,10 
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12.  SEGURETAT I SALUT. 
                      

12.1. m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de 
malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 
5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, 
acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó fixades al paviment, de 
65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos. Inclús malla d'ocultació de 
polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques i p/p de muntatge, platines de 20x4 mm i 
elements de fixació al paviment, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que 
es requereixi i desmuntatge. 
Inclou: Muntatge. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla. Desmuntatge posterior. 
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

    

      Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial     

    Per carrer Ferran.   41,20     41,20     

    Per carrer Progrés.   26,10     26,10     

    Total  m 67,30 12,51 841,92 
                      

12.2. Ut Subministrament i col·locació de tanca traslladable de 3,50x2,00 m, col·locada en clos provisional de 
solar, formada per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, 
amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals 
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amb porta incorporada per accés de vianants, d'una 
fulla, de 0,90x2,00 m, amb llengüetes per a cadenat, amortitzable en 5 usos i bases prefabricades de 
formigó fixades al paviment, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 
usos. Inclús p/p de muntatge, platines de 20x4 mm i elements de fixació al paviment, manteniment en 
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge. 
Inclou: Muntatge. Fixació de les bases al paviment. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de 
magatzematge o retirada a contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

    

    Total  Ut 2,00 45,23 90,46 
                      

12.3. Ut Subministrament de casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les 
conseqüents lesions cerebrals i fractures de crani, amortitzable en 10 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

    

    Total  Ut 6,00 0,20 1,20 
                      

12.4. Ut Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura integral, d'ús bàsic, amb ocular únic sobre una 
muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 10 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

    

    Total  Ut 6,00 0,89 5,34 
                      

12.5. Ut Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al 
palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

    

    Total  Ut 12,00 2,99 35,88 
                      

12.6. Ut Subministrament de joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió 
sobre el cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 32 dB, 
amortitzable en 10 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

    

    Total  Ut 6,00 4,16 24,96 
                      

12.7. Ut Subministrament de parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 
200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, 
amortitzable en 4 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

    

    Total  Ut 6,00 9,15 54,90 
                      

12.8. Ut Subministrament de parell de botes altes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 
J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, resistent a la penetració i absorció 
d'aigua, amb codi de designació SB, amortitzable en 4 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

    

    Total  Ut 6,00 10,66 63,96 
                      

12.9. Ut Subministrament de granota de protecció, amortitzable en 5 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

    

    Total  Ut 6,00 6,93 41,58 
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12.10
. 

Ut Subministrament de careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que 
cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de 
l'atmosfera ambient, FFP2, amb vàlvula d'exhalació, amortitzable en 1 ús. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

    

    Total  Ut 12,00 3,39 40,68 
                      

12.11
. 

Ut Subministrament de parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, 
amortitzable en 4 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

    

    Total  Ut 6,00 2,78 16,68 
                      

12.12
. 

Ut Subministrament de faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable 
mitjançant velcro, amortitzable en 4 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

    

    Total  Ut 6,00 4,24 25,44 
                      

12.13
. 

Ut Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions, amb 
vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre 
translúcid per a entrada de llum exterior. Inclús p/p de subministrament, muntatge, retirada, neteja i 
manteniment. 
Inclou: Muntatge i comprovació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

    

    Total  Ut 3,00 114,52 343,56 
                      

12.14
. 

Ut Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 
m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, 
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, 
finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC 
continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets. 
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

    

    Total  Ut 3,00 89,91 269,73 
                      

12.15
. 

Ut Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per caseta d'obra, proveït de desinfectants i 
antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de 
tisores, pinces i guants d'un sol ús, instal·lat en el vestuari. 
Inclou: Replanteig i traçat en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols. Criteri d'amidament de 
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

    

    Total  Ut 1,00 90,50 90,50 
                      

12.16
. 

Ut Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, 
de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús p/p de 
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 
contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 

    

    Total  Ut 2,00 7,88 15,76 
                      

12.17
. 

Ut Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 
mm, amb pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 
3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el 
període de temps que es requereixi. 
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 
contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 

    

    Total  Ut 2,00 4,38 8,76 
                      

    Total pressupost parcial  12.  SEGURETAT I SALUT. 1.971,31 
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RESUM DEL PRESSUPOST DE LES OBRES GENERALS. 

01. ENDERROCS.   ......................................................................................................................................................................... 1.821,87 

02. MOVIMENT DE TERRES.   ....................................................................................................................................................... 15.331,19 

03. PAVIMENTS.   ........................................................................................................................................................................... 31.597,84 

04. XARXA DE SANEJAMENT.   .................................................................................................................................................... 17.639,00 

05. XARXA D'AIGUA POTABLE.   .................................................................................................................................................. 7.492,36 

06. XARXA DE TELEFONIA.   ........................................................................................................................................................ 17.589,17 

07. XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC.   ......................................................................................................................................... 6.004,50 

08. XARXA DE BAIXA I MITJA TENSIÓ.   ...................................................................................................................................... 57.831,71 

09. XARXA DE GAS NATURAL.   ................................................................................................................................................... 6.510,47 

10. JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ.   .......................................................................................................................................... 1.481,03 

11. ALTRES.   .................................................................................................................................................................................. 2.189,10 

12. SEGURETAT I SALUT.   ........................................................................................................................................................... 1.971,31 

Total pressupost d’execució material.   ...................................................................................................................................... 167.459,55 

13 % Despeses generals.  .............................................................................................................................................................. 21.769,74 

06 % Benefici industrial.  ................................................................................................................................................................. 10.047,57 

Total.  ............................................................................................................................................................................................... 199.276,86 

21 % IVA.  ........................................................................................................................................................................................ 41.848,14 

Pressupost d’execució per contracte.  ............................................................................................................................................ 241.125,00 

Puja el pressupost d'execució per contracte a la expressada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-UN MIL CENT VINT-I-CINC 
EUROS. 

Vilafranca del Penedès, gener de 2016. 

Ramon Gumà Esteve, arquitecte, 
en representació d'AMBITARQ, SLP 
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01. ENDERROCS.

1.1. m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment. Inclús p/p de replanteig 
i neteja. 
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

 

Total  m 7,800 3,06 23,87 

1.2. m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, sense 
incloure la demolició de la base suport. Inclús p/p de replanteig, neteja, aplec, retirada i càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor. 
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició del paviment amb martell pneumàtic. 
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la 
superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

 

Total  m² 23,800 4,09 97,34 

1.3. m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa 
a l'obra o centre de valoració o eliminació de residus, situat a 20 km de distància, considerant el temps 
d'espera per a la càrrega a màquina en obra, anada, descàrrega i tornada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents 
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de 
Projecte. 

Total  m³ 3,600 3,70 13,32 

1.4. m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de 
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valoració o eliminació de residus. Sense incloure el transport. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents 
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de 
Projecte. 

 

Total  m³ 3,600 19,19 69,08 

Total pressupost parcial  01.  ENDERROCS. 203,61 

02. PAVIMENTS.

2.1. m² Formació de base de formigó en massa de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó HM-
15/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, sense tractament de la seva superfície; 
recolzada sobre capa base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la superfície 
de recolzament del formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de junts de 
construcció i col·locació d'un panell de poliestirè expandit de 2 cm d'espessor, al voltant de qualsevol 
element que interrompi la sola, com pilars i murs, per a l'execució de juntes de retracció; embocament o 
connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes 
d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de les juntes de retracció, per mitjans mecànics, amb 
una profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera. 
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les rasants. 
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de 
formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de 
dilatació. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Criteri d'amidament de projecte: 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la 
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada 
pels pilars situats dintre del seu perímetre. 

 

Total  m² 7,300 13,21 96,43 

2.2. m² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de voreres i passeigs, de lloseta de 
formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de 
ruptura 3, classe de desgast per abrasió G, format nominal 20x20x4 cm, color gris, segons UNE-EN 
1339, col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment de 3 cm de gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ 
de ciment Pòrtland amb calcària CEM II/B-L 32,5 R i sorra de cantera granítica, deixant entre elles una 
junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Tot això realitzat sobre ferm compost per solera de formigó no 
estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat mecànic 
amb estenedora, amb acabat reglejat executada segons pendents del projecte i col·locat sobre 
explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús p/p de juntes 
estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions 
existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb 
la mateixa tonalitat de les peces. 
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa de la 
capa de sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. 
Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació de la lletada. Estesa de la 
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beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació 
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les 
escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la 
descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general. Criteri de mesura d'obra: Es 
mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, 
deduint els buits de superfície major de 1,5 m². 

Total  m² 7,300 42,08 307,18 

2.3. m² Formació de paviment continu de formigó imprès, amb junts, de 10 cm d'espessor, para ús per als 
vianants, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre separadors homologats; acolorit i 
endurit superficialment mitjançant espolsada amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de 
formigó color gris, compost de ciment, àrids de sílice, additius orgànics i pigments, rendiment 4,5 kg/m²; 
acabat imprès en relleu mitjançant estampació amb motlles de goma, prèvia aplicació de desemmotllant 
en pols color gris clar. Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó; col·locació i 
retirada d'encofrats, execució de junts de construcció; embocament o connexió dels elements exteriors 
(cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota el 
paviment; extensió, reglejat, aplicació d'additius i curació. Neteja final del formigó mitjançant projecció 
d'aigua a pressió i segellat final mitjançant aplicació de resina impermeabilitzant d'acabat. Sense incloure 
l'execució de la base de recolzament ni la dels junts de dilatació i de retracció. 
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció, de 
dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la superfície base. Col·locació 
de la malla electrosoldada amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Anivellat 
i remolinat manual del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter acolorit enduridor. 
Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir una cobriment total. Impressió del formigó mitjançant 
motlles. Retirada d'encofrats. Neteja de la superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora 
d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es 
mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial  

Rampa. 6,6 6,600  

Total  m² 6,600 34,99 230,93 

2.4. m² Formació d'escala de formigó vist, amb llosa i esglaonat de formigó armat, realitzada amb 15 cm de 
gruix de formigó HA-20/P/20/I fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 
S, amb una quantia aproximada de 10 kg/m², quedant vist el formigó de l'esglaonat; Muntatge i 
desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat vist amb textura llisa a la seva cara inferior i laterals, 
format per: superfície encofrant lateral de taulons de fusta de pi, amortitzables en 10 usos i encofrat de 
l'esglaonat amb tauler aglomerat hidròfug, d'un sol ús amb una de les seves cares plastificada. Inclús p/p 
de replanteig, elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i 
muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, separadors, elements de sustentació, fixació i 
apuntalament necessaris per a l'estabilitat de l'encofrat i aplicació de líquid desencofrant. 
Inclou: Replanteig i marcat de nivells i reblerts. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de les 
armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Reparació de defectes superficials. Criteri d'amidament de projecte: 
Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, pel intradós, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

 

Total  m² 12,600 132,36 1.667,74 

Total pressupost parcial  02.  PAVIMENTS. 2.302,28 

03. ALTRES.

3.1. m³ Càrrega i transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de 
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valoració o eliminació de residus, situat a 20 km de distància, 
considerant el temps d'espera per a la càrrega a màquina en obra, anada, descàrrega i tornada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents 
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de 
Projecte. 

Total  m³ 3,000 54,13 162,39 

3.2. m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de 
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valoració o eliminació de residus. Sense incloure el transport. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents 
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: 
Es mesurarà, incloent el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte. 

Total  m³ 3,000 19,19 57,57 

Total pressupost parcial  03.  ALTRES. 219,96 
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04. SEGURETAT I SALUT.

4.1. m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de 
malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 
5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, 
acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó fixades al paviment, de 
65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos. Inclús malla d'ocultació de 
polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques i p/p de muntatge, platines de 20x4 mm i 
elements de fixació al paviment, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que 
es requereixi i desmuntatge. 
Inclou: Muntatge. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla. Desmuntatge posterior. 
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

Total  m 12,000 15,21 182,52 

4.2. Ut Subministrament i col·locació de tanca traslladable de 3,50x2,00 m, col·locada en clos provisional de 
solar, formada per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, 
amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals 
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amb porta incorporada per accés de vianants, d'una 
fulla, de 0,90x2,00 m, amb llengüetes per a cadenat, amortitzable en 5 usos i bases prefabricades de 
formigó fixades al paviment, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 
usos. Inclús p/p de muntatge, platines de 20x4 mm i elements de fixació al paviment, manteniment en 
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge. 
Inclou: Muntatge. Fixació de les bases al paviment. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de 
magatzematge o retirada a contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

Total  Ut 1,000 55,12 55,12 

4.3. Ut Subministrament de casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les 
conseqüents lesions cerebrals i fractures de crani, amortitzable en 10 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

Total  Ut 2,000 0,25 0,50 

4.4. Ut Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura integral, d'ús bàsic, amb ocular únic sobre una 
muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 10 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

Total  Ut 2,000 1,09 2,18 

4.5. Ut Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al 
palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

Total  Ut 4,000 3,64 14,56 

4.6. Ut Subministrament de joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió 
sobre el cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 32 dB, 
amortitzable en 10 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

Total  Ut 2,000 5,08 10,16 

4.7. Ut Subministrament de parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 
200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, 
amortitzable en 4 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

Total  Ut 2,000 11,15 22,30 

4.8. Ut Subministrament de parell de botes altes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 
J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, resistent a la penetració i absorció 
d'aigua, amb codi de designació SB, amortitzable en 4 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

Total  Ut 2,000 13,00 26,00 

4.9. Ut Subministrament de granota de protecció, amortitzable en 5 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

 

Total  Ut 2,000 8,46 16,92 

4.10. Ut Subministrament de careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que 
cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de 
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l'atmosfera ambient, FFP2, amb vàlvula d'exhalació, amortitzable en 1 ús. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

Total  Ut 4,000 4,13 16,52 

4.11. Ut Subministrament de parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, 
amortitzable en 4 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

Total  Ut 2,000 3,40 6,80 

4.12. Ut Subministrament de faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable 
mitjançant velcro, amortitzable en 4 usos. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

Total  Ut 2,000 5,19 10,38 

4.13. Ut Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions, amb 
vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre 
translúcid per a entrada de llum exterior. Inclús p/p de subministrament, muntatge, retirada, neteja i 
manteniment. 
Inclou: Muntatge i comprovació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

Total  Ut 1,000 139,42 139,42 

4.14. Ut Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), 
composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta 
de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres 
d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i 
poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets. 
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

Total  Ut 1,000 109,47 109,47 

4.15. Ut Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per caseta d'obra, proveït de desinfectants i 
antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de 
tisores, pinces i guants d'un sol ús, instal·lat en el vestuari. 
Inclou: Replanteig i traçat en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols. Criteri d'amidament de 
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Total  Ut 1,000 110,34 110,34 

4.16. Ut Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, 
de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús p/p de 
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 
contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 

Total  Ut 1,000 9,68 9,68 

4.17. Ut Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 
mm, amb pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 
3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període 
de temps que es requereixi. 
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 
contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 

Total  Ut 1,000 5,44 5,44 

Total pressupost parcial  04.  SEGURETAT I SALUT. 738,31 
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RESUM PRESSUPOST DE LES OBRES COMPLEMENTÀRIES. 

01. ENDERROCS.   ......................................................................................................................................................................... 203,61 

02. PAVIMENTS.   . ......................................................................................................................................................................... 2.302,28 

03. ALTRES.   .................................................................................................................................................................................. 219,96 

04. SEGURETAT I SALUT.   ........................................................................................................................................................... 738,31 

Pressupost d’execució material.  ..................................................................................................................................................... 3.464,16 

13% Despeses generals.  ................................................................................................................................................................ 658,19 

06% Benefici industrial.  .................................................................................................................................................................. 207,85 

Total.  ............................................................................................................................................................................................... 4.330,20 

21% IVA.  ......................................................................................................................................................................................... 909,34 

Pressupost d’execució per contracte.  ............................................................................................................................................. 5.239,54 

Puja el pressupost d'execució per contracte a la expressada quantitat de CINC MIL DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB 
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS. 

Vilafranca del Penedès, gener de 2017 

Ramon Gumà Esteve, arquitecte, 
en representació d'AMBITARQ, SLP 
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