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Obra 01 PRESUPUESTO FIGUIG
Capítol 01  BALSA DE REGULACIÓN
Subcapítol 02  VASO

1 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

MEDICIÓN DIRECTA 5.700,000

2 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a
una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.

MEDICIÓN DIRECTA 7.000,000

3 G22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

MEDICIÓN DIRECTA 5.700,000

4 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

MEDICIÓN DIRECTA 2.789,300

5 G2261221 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

MEDICIÓN DIRECTA 19.525,100

6 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

MEDICIÓN DIRECTA 1.394,640

7 G2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora
mitjana i amb les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a
una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
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han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

MEDICIÓN DIRECTA 63,870

8 E92D6531 m2 Subbase de 15 cm de gruix d'argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 300 kg/m3, abocada en
sec.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

MEDICIÓN DIRECTA 5.564,510

Obra 01 PRESUPUESTO FIGUIG
Capítol 01  BALSA DE REGULACIÓN
Subcapítol 03  OBRA DE ENTRADA

1 F2213650 m3 Excavació per a esplanació en terreny de trànsit, amb compressor.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a
una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

MEDICIÓN DIRECTA 21,700

2 F32DC126 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de base rectilínia
encofrats a una cara, d'una alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements
utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perí metre dels forats.
En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

3 F32511G3 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HM-20/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

MEDICIÓN DIRECTA 18,000

4 F3J1311A m3 Estructura de gabions, amb peces d'4x1x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2 mm, i
5x7 cm de pas de malla, reblert amb pedra granítica d'aportació col·locada amb mitjans mecànics.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
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Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la partida inclou la feina d'aportació i selecció de la
pedra dels voltants de l'obra.

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

5 E9B3127K m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm
de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat.

MEDICIÓN DIRECTA 62,000

Obra 01 PRESUPUESTO FIGUIG
Capítol 01  BALSA DE REGULACIÓN
Subcapítol 04  TOMAS DE FONDO Y ALIVIADERO

1 GD5Z75CK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x250x27 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de
superfície d'absorció col·locada sobre bastiment.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

2 GN11D324 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 4´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
en pericó de canalització soterrada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 GN12H324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 250 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

4 GD7JE325 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

5 GD7JG325 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa.
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Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

6 GD4L2000 m Canal prefabricat autoresistent de formigó armat de 3500 cm2 de secció.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

Obra 01 PRESUPUESTO FIGUIG
Capítol 01  BALSA DE REGULACIÓN
Subcapítol 05  IMPERMEABILIZACIÓN

1 E7Z1A400 m2 Làmina de neoprè per a protecció de membranes front càrregues puntuals, de gruix 4 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

2 G7732820 m2 Membrana de gruix 1,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i resistent a la
intempèrie.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament especí fic dels acords amb els paraments o
elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat

MEDICIÓN DIRECTA 5.564,510

3 G7B451J0C72Y m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir.
Article: ref. 710441 de la sèrie  Danofelt PY de DANOSA.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

MEDICIÓN DIRECTA 5.564,510
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €35,13m2E7Z1A400 Làmina de neoprè per a protecció de membranes front càrregues puntuals, de gruix 4 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

P- 1

(TREINTA Y CINCO EUROS CON TRECE CENTIMOS)

 €13,58m2E92D6531 Subbase de 15 cm de gruix d'argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 300 kg/m3,
abocada en sec.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

P- 2

(TRECE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €80,65m2E9B3127K Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de
20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat.

P- 3

(OCHENTA EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €7,79m3F2213650 Excavació per a esplanació en terreny de trànsit, amb compressor.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

P- 4

(SIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €81,25m3F32511G3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HM-20/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

P- 5

(OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

 €28,73m2F32DC126 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en
contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels
elements utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perí metre
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a
conformar el perímetre dels forats.

P- 6

(VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)



PC Balsa de regulación/retención pluviales

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 2Fecha: 25/01/12
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 €96,79m3F3J1311A Estructura de gabions, amb peces d'4x1x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre
2 mm, i 5x7 cm de pas de malla, reblert amb pedra granítica d'aportació col·locada amb mitjans
mecànics.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la partida inclou la feina d'aportació i selecció
de la pedra dels voltants de l'obra.

P- 7

(NOVENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €2,03m3G2211101 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.

P- 8

(DOS EUROS CON TRES CENTIMOS)

 €6,31m3G2224121 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

P- 9

(SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

 €1,53m2G2241010 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

P- 10

(UN EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

 €2,24m2G2243011 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

P- 11

(DOS EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)

 €7,44m3G2261221 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

P- 12

(SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €2,21m2G22B1101 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

P- 13

(DOS EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

 €0,91m2G22D1011 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

P- 14

(CERO EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)
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 €11,67m2G7732820 Membrana de gruix 1,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i resistent
a la intempèrie.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament especí fic dels acords amb els paraments o
elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat

P- 15

(ONCE EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €2,40m2G7B451J0C72Y Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense
adherir. Article: ref. 710441 de la sèrie  Danofelt PY de DANOSA.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

P- 16

(DOS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

 €238,39mGD4L2000 Canal prefabricat autoresistent de formigó armat de 3500 cm2 de secció.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els
eixos dels elements o dels punts per connectar.

P- 17

(DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €21,42mGD5A5D05 Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material
filtrant.

P- 18

(VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)

 €5,70m2GD5L36G1 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polièster adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 9 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada
de 250 kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

P- 19

(CINCO EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

 €27,42uGD5Z75CK Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x250x27 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9
dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 20

(VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)

 €43,11mGD7JE325 Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els
eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

P- 21

(CUARENTA Y TRES EUROS CON ONCE CENTIMOS)

 €65,30mGD7JG325 Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els
eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

P- 22

(SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA CENTIMOS)
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 €191,51uGN11D324 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 4´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

P- 23

(CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

 €725,32uGN12H324 Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 250 mm, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

P- 24

(SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)
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m2E7Z1A400 Làmina de neoprè per a protecció de membranes front càrregues puntuals,
de gruix 4 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions
de la DT.

P- 1  €35,13

B7Z1A400 Làmina de neoprè de 4 mm de gruix  €26,94922
Otros conceptos 8,18 €

m2E92D6531 Subbase de 15 cm de gruix d'argila expandida de granulometria 8 a 16 mm
i densitat 300 kg/m3, abocada en sec.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions
de la DT.

P- 2  €13,58

B03E1530 Argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 300 kg/m3, en
sacs

 €12,71782

Otros conceptos 0,86 €

m2E9B3127K Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara
polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a
obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores,
sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment
conformen la unitat.

P- 3  €80,65

B0G19A04 Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada preu alt, de 20
mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores

 €64,51880

B9CZ2000 Beurada de color  €0,51000
Otros conceptos 15,62 €

m3F2213650 Excavació per a esplanació en terreny de trànsit, amb compressor.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització
de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin
per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva
creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions
i voladures.

P- 4  €7,79

Otros conceptos 7,79 €

m3F32511G3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HM-20/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm i abocat amb cubilot.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la
DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.

P- 5  €81,25

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

 €67,78800
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Otros conceptos 13,46 €

m2F32DC126 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <=
6 m, per a deixar el formigó vist.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions
de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i
acondicionament dels elements utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície
total d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per
a conformar el perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del
forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre
dels forats.

P- 6  €28,73

B0A31000 Clau acer  €0,17262
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €3,87200
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,40240
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,08646
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos  €0,20745
B0DZA000 Desencofrant  €0,12550

Otros conceptos 23,86 €

m3F3J1311A Estructura de gabions, amb peces d'4x1x1 m de tela metàl·lica de filferro
d'acer galvanitzat de diàmetre 2 mm, i 5x7 cm de pas de malla, reblert amb
pedra granítica d'aportació col·locada amb mitjans mecànics.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la
DT.
Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la partida inclou la
feina d'aportació i selecció de la pedra dels voltants de l'obra.

P- 7  €96,79

B0342500 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions  €23,63900
B0A12000 Filferro acer galvanitzat  €1,35100
B0D81580 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos  €2,36000
B0DZP500 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200

cm
 €0,88000

B35A4125 Gabió1x4x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre
2 mm, i 5x7 cm de pas de malla

 €13,43213

Otros conceptos 55,13 €

m3G2211101 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització
de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin
per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva
creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions
i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb
explosiu.

P- 8  €2,03

Otros conceptos 2,03 €
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m3G2224121 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la
vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització
de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin
per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva
creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions
i voladures.

P- 9  €6,31

Otros conceptos 6,31 €

m2G2241010 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions
de la DT.

P- 10  €1,53

Otros conceptos 1,53 €

m2G2243011 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95
% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions
de la DT.

P- 11  €2,24

Otros conceptos 2,24 €

m3G2261221 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 50 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant
petit, i amb necessitat d'humectació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la
DT.

P- 12  €7,44

B0111000 Aigua  €0,05550
Otros conceptos 7,38 €

m2G22B1101 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat,
amb mitjans mecànics.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions
de la DT.

P- 13  €2,21

Otros conceptos 2,21 €

m2G22D1011 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions
de la DT.

P- 14  €0,91

Otros conceptos 0,91 €
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m2G7732820 Membrana de gruix 1,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat,
col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions
de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament especí fic dels
acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat,
utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat

P- 15  €11,67

B7721810 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 1.5 mm resistent a la
intempèrie

 €1,98990

Otros conceptos 9,68 €

m2G7B451J0C72Y Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 300
a 350 g/m2, col·locat sense adherir. Article: ref. 710441 de la sèrie
Danofelt PY de DANOSA.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions
de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i
cavalcaments.

P- 16  €2,40

B7B151J0C72Y Geotèxtil no-teixit de poliester 300 g/m2, lligat mecànicament per mitjà
d'agullonament, longitud 100 m, ample 4,4 m, ref. 710441 de la sèrie
Danofelt PY de DANOSA

 €1,44100

Otros conceptos 0,96 €

mGD4L2000 Canal prefabricat autoresistent de formigó armat de 3500 cm2 de secció.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.

P- 17  €238,39

BD4L2000 Canal prefabricat autoresistent de formigó armat de 3500 cm2 de secció  €218,19000
Otros conceptos 20,20 €

mGD5A5D05 Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm de
diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de
la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni
l'execució del llit de material filtrant.

P- 18  €21,42

B0332020 Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens  €8,91318
BD5B1C00 Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre  €1,72200

Otros conceptos 10,78 €

m2GD5L36G1 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de
polièster adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 9 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 250 kN/m2,
col·locada sense adherir sobre parament horitzontal.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions
de la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i
cavalcaments.

P- 19  €5,70

BD5L36G0 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de
polièster adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 9 mm
d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de
250 kN/m2

 €4,64200

Otros conceptos 1,06 €
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uGD5Z75CK Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x250x27 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció col·locada
sobre bastiment.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 20  €27,42

BD5Z75C0 Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x250x27 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció

 €25,76000

Otros conceptos 1,66 €

mGD7JE325 Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat.
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves
sobre la tuberia instal·lada.

P- 21  €43,11

BD7JE300 Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2

 €11,06700

Otros conceptos 32,04 €

mGD7JG325 Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat.
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves
sobre la tuberia instal·lada.

P- 22  €65,30

BD7JG300 Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2

 €17,23800

Otros conceptos 48,06 €

uGN11D324 Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 4´´, de 10 bar
de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 23  €191,51

BN11D320 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 4´´, de 10
bar de PN, de bronze, preu alt

 €153,06000

Otros conceptos 38,45 €

uGN12H324 Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 250 mm, de
10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 24  €725,32

BN12H320 Vàlvula de comporta manual amb brides, de 250 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt

 €621,04000

Otros conceptos 104,28 €
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PRESUPUESTO Pág.:25/01/12 1Fecha:

OBRA PRESUPUESTO  FIGUIG01

CAPÍTOL BALSA DE REGULACIÓN01

SUBCAPÍTOL VASO02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 14)

5.700,0000,91 5.187,00

2 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar
les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni
els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja
o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins
de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions
amb explosiu.
 (P - 8)

7.000,0002,03 14.210,00

3 G22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de
profunditat, amb mitjans mecànics.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 13)

5.700,0002,21 12.597,00

4 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 10)

2.789,3001,53 4.267,63

5 G2261221 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de
50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
 (P - 12)

19.525,1007,44 145.266,74

6 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 11)

1.394,6402,24 3.123,99

Euro



PC Balsa de regulación/retención pluviales

PRESUPUESTO Pág.:25/01/12 2Fecha:

7 G2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb
les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar
les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni
els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja
o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins
de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
 (P - 9)

63,8706,31 403,02

8 E92D6531 m2 Subbase de 15 cm de gruix d'argila expandida de
granulometria 8 a 16 mm i densitat 300 kg/m3, abocada en
sec.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 2)

5.564,51013,58 75.566,05

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02 260.621,43

OBRA PRESUPUESTO  FIGUIG01

CAPÍTOL BALSA DE REGULACIÓN01

SUBCAPÍTOL OBRA DE ENTRADA03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 F2213650 m3 Excavació per a esplanació en terreny de trànsit, amb
compressor.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar
les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni
els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja
o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins
de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
 (P - 4)

21,7007,79 169,04

Euro
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2 F32DC126 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de
fusta, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a
una cara, d'una alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la
recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats.
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de
la superfície total d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat
necessari per a conformar el perí metre dels forats. En cas de
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.
 (P - 6)

5,00028,73 143,65

3 F32511G3 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a
màxim, HM-20/P/20/I de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
 (P - 5)

18,00081,25 1.462,50

4 F3J1311A m3 Estructura de gabions, amb peces d'4x1x1 m de tela metàl·lica
de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2 mm, i 5x7 cm de
pas de malla, reblert amb pedra granítica d'aportació
col·locada amb mitjans mecànics.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la
partida inclou la feina d'aportació i selecció de la pedra dels
voltants de l'obra.
 (P - 7)

8,00096,79 774,32

5 E9B3127K m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb
una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix i de
1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb
les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris
següents:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a
les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents
d'aquells qu e normalment conformen la unitat.
 (P - 3)

62,00080,65 5.000,30

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.03 7.549,81

OBRA PRESUPUESTO  FIGUIG01

CAPÍTOL BALSA DE REGULACIÓN01

SUBCAPÍTOL TOMAS DE FONDO Y ALIVIADERO04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro
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1 GD5Z75CK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x250x27 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície
d'absorció col·locada sobre bastiment.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 20)

2,00027,42 54,84

2 GN11D324 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal
4´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó
de canalització soterrada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT.
 (P - 23)

1,000191,51 191,51

3 GN12H324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal
250 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT.
 (P - 24)

1,000725,32 725,32

4 GD7JE325 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 200
mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o
dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització
de les proves sobre la tuberia instal·lada.
 (P - 21)

15,00043,11 646,65

5 GD7JG325 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 250
mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o
dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització
de les proves sobre la tuberia instal·lada.
 (P - 22)

15,00065,30 979,50

6 GD4L2000 m Canal prefabricat autoresistent de formigó armat de 3500 cm2
de secció.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o
dels punts per connectar.
 (P - 17)

15,000238,39 3.575,85

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.04 6.173,67

OBRA PRESUPUESTO  FIGUIG01

CAPÍTOL BALSA DE REGULACIÓN01

SUBCAPÍTOL IMPERMEABILIZACIÓN05

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro
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1 E7Z1A400 m2 Làmina de neoprè per a protecció de membranes front
càrregues puntuals, de gruix 4 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 1)

5,00035,13 175,65

2 G7732820 m2 Membrana de gruix 1,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta
densitat, col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament
especí fic dels acords amb els paraments o elements verticals
que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat
 (P - 15)

5.564,51011,67 64.937,83

3 G7B451J0C72Y m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir.
Article: ref. 710441 de la sèrie  Danofelt PY de DANOSA.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material
corresponents a retalls i cavalcaments.
 (P - 16)

5.564,5102,40 13.354,82

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.05 78.468,30

OBRA PRESUPUESTO  FIGUIG01

CAPÍTOL BALSA DE REGULACIÓN01

SUBCAPÍTOL DRENES06

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GD5L36G1 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un
geotèxtil de polièster adherit en una de les seves cares, amb
nòduls de 9 mm d'alçària aproximada i una resistència a la
compressió aproximada de 250 kN/m2, col·locada sense
adherir sobre parament horitzontal.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material
corresponents a retalls i cavalcaments.
 (P - 19)

1.394,6405,70 7.949,45

2 GD5A5D05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat
de 125 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50
cm per sobre del dren.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície
d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant.
 (P - 18)

897,62021,42 19.227,02

Euro
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3 G2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb
les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar
les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni
els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja
o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins
de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
 (P - 9)

107,7006,31 679,59

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.06 27.856,06

OBRA PRESUPUESTO  FIGUIG01

CAPÍTOL AMPLIACION CANAL DIQUE07

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar
les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni
els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja
o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins
de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions
amb explosiu.
 (P - 8)

858,0002,03 1.741,74

2 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 10)

183,0001,53 279,99

CAPÍTOLTOTAL 01.07 2.021,73

Euro
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NIVEL 3: Subcapítol Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.02  Vaso 260.621,43

Subcapítol 01.01.03  Obra de entrada 7.549,81

Subcapítol 01.01.04  Tomas de fondo y aliviadero 6.173,67

Subcapítol 01.01.05  Impermeabilización 78.468,30

Subcapítol 01.01.06  Drenes 27.856,06

Capítol 01.01  Balsa de regulación 380.669,27

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

380.669,27

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 2: Capítol Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Balsa de regulación 380.669,27

Capítol 01.07  Ampliacion canal dique 2.021,73

Obra 01 Presupuesto FIGUIG 382.691,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

382.691,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto FIGUIG 382.691,00

382.691,00

euros




