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1.  ANNEX DE PLANEJAMENT I NORMATIVES 

URBANÍSTIQUES 
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Segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Esparreguera, el sector on es 

desenvoluparà el projecte d’urbanització està considerat un sòl urbanitzable no 

delimitat del tipus 5. Això vol dir que, en el cas d’edificar-hi, el tipus d’habitatge seria 

unifamiliar (unihabitatges) i ordenats en filera. 

L’article 137 de les Normes Urbanístiques defineix els punts bàsics per a les 

zones residencials en filera unihabitatge: 

Article 137. Zona residencial en filera unihabitatge (Clau 5) 
 

1. Definició 
 

a) Inclou els sòls destinats a edificis entre mitgeres, formant rengles amb una certa 
uniformitat. 
per trams de carrer, on la relació amb el carrer és més important que la formació d’illa. 
b) Dins d’aquesta zona es defineixen tres subzones: 

- subzona 5a (parcel·la petita) 
- subzona 5b (parcel·la gran) 
- subzona 5c (El Castell I) 

 
2. Tipus d’ordenació 

 
Correspon a l’edificació segons alineació de vial. 
 

3. Parcel·lació 
 

La parcel·la mínima edificable ha de tenir la superfície i la façana mínima contemplada 
en el quadre de paràmetres específics de cada subzona recollit en l’apartat 8 d’aquest 
precepte. 
 

4. Edificació 
 

a) Solament s’admet la construcció d’una edificació principal per parcel·la. 
b) Alineació de façana: segons el quadre de paràmetres específics per a cada subzona 
recollit en l’apartat 8 d’aquest precepte. Es podrà admetre una reculada major a la 
prevista sempre i quan sigui uniforme per a cada rengle o tram de carrer. 
c) Profunditat edificable: es mesurarà des de la façana principal fins a la posterior, i 
serà la indicada als plànols d’ordenació. En cas de no estar grafiada, serà la indicada al 
quadre de paràmetres específics per a cada subzona recollit en l’apartat 8 d’aquest 
precepte. 
d) Nombre màxim de plantes: segons el quadre de paràmetres específics per a cada 
subzona recollit en l’apartat 8 d’aquest precepte. A aquesta zona, el nivell de 
referència de la planta baixa se situarà a ± 1,00 m respecte a la rasant del carrer. 
e) Ampliacions: a la zona 5a, en aquelles parcel·les ja edificades en que no es 
compleixin les separacions, podrà ampliar-se una planta pis sempre i quan compleixi 
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les separacions mínimes establertes a carrer (3 m) i a termenal posterior (5 m). Quan 
l’ampliació sigui superior o igual al 50% del volum existent, s’haurà de preveure la 
reserva d’una plaça de garatge. 
f) Alçada reguladora màxima: segons el quadre de paràmetres específics per a cada 
subzona recollit en l’apartat 8 d’aquest precepte.  
g) S’admet la construcció d’una planta soterrada, que no podrà ocupar més de la 
projecció ortogonal de la planta baixa, amb una alçada mínima de 2,20 metres. 
h) Coberta: serà plana o inclinada a dues aigües, de material ceràmic, amb un pendent 
màxim del 30%, rematada amb un ràfec que com a màxim volarà 50 cm. 
i) Testers: les parcel·les que formin tester d’un tram de carrer hauran de tractar la 
paret lateral com a façana, tant pel que fa a materials com a obertures. La coberta 
podrà ser a tres aigües. 
j) Elements sortints: no podran sobresortir més de 0’50 m. respecte a l’envoltant 
màxim. 
k) En els casos en que la forma i/o situació de la parcel·la requereixi d’una solució 
arquitectònica singular, es podrà justificar a la llicència sempre i quan el projecte no 
superi els tres paràmetres següents; sostre edificable, ocupació, alçada màxima. 
l) Alçada mínima de cada planta: 2,60 metres. 
 

5. Espai lliure de parcel·la 
 

L’espai lliure de la parcel·la es podrà pavimentar com a màxim en un 50% de la seva 
superfície, exclosa la superfície edificada. 
 

6. Edificacions auxiliars 
 

Les condicions de les edificacions auxiliars seran: 
 

6.1. Coberts: 
 

a) Només es podran ubicar al pati posterior de la parcel·la, sempre i quan aquest tingui 
una superfície major de 30 m²s. En cap cas s’ubicaran a l’espai lliure que confronta 
amb el carrer. 
b) Ocupació màxima: 5% de la superfície de la parcel·la, amb un sostre màxim de 30 
m²st. 
c) Geometria: Inscribibles en un rectangle els costats del qual tinguin una relació de 
1:2, com a màxim. 
d) Nombre de plantes i alçada: planta baixa, amb una alçada de 3 metres fins al cantell 
del forjat o al ràfec. 
e) Coberta: plana o inclinada, amb un pendent màxim del 30% i sense que el seu 
carener superi una alçada de 3,50 metres respecte el terreny. 
f) Excepte en casos excepcionals, només s’admet un cobert per parcel·la. S’entén per 
casos excepcionals aquelles preexistències que no superin els paràmetres màxims 
indicats a les normes. 
g) Si el cobert s’adossa a la parcel·la veïna no podrà tenir la coberta transitable; 
abocarà les aigües a la parcel·la pròpia i no podrà utilitzar la tanca com a paret de 
recolzament a no ser que sigui pròpia. 
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h) La part del cobert adossada a termenal que ultrapassi la tanca s’haurà de tractar 
amb 
materials d’acabat, sense poder obrir finestres a veí. 
 

6.2. Barbacoes: 
 

Les barbacoes es podran ubicar en qualsevol punt de la parcel·la, sempre i quan es 
deixi la separació a carrer corresponent a cada subzona, i la separació de 1 m. a veïns. 
 

6.3. Piscines: 
 

Sempre que l’espai lliure de parcel·la tingui una superfície superior als 30 m²s, amb 
geometria rectangular i regular, les piscines encastades es podran situar en qualsevol 
punt de la parcel·la, sempre i quan es deixi una separació d’1 metre a termenals i 2,5 
metres a carrer. L’entorn transitable de la piscina situat junt a termenals no es podrà 
elevar en cap cas. 
 

7. Composició i materials de façana 
 

L’Ajuntament podrà exigir la presentació d’un croquis d’un tram sencer de carrer per 
tal de comprovar l’adaptació del projecte a l’entorn. Les obertures de façana hauran 
de ser verticals, seguint eixos de simetria. 
 

8. Quadre de paràmetres específics de les subzones de la zona 5 
 

 

 
 

9. Condicions d’ús 
 

a) L’ús principal a la zona 5 és l’habitatge (unihabitatge). 
b) Són usos compatibles: 
- Residencial 
- Hoteler 
- Comercial petit 
- Oficines i serveis 
- Educatiu 
- Religiós 
- Recreatiu: només cultural i social 
- Esportiu 
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- Aparcament: l’ús d’aparcament és obligatori, a l’interior de la parcel·la, en edificació 
coberta i tancada, a raó d’una dotació mínima d’una plaça per habitatge. 
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2. ANNEX FOTOGRÀFIC 
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A continuació s’adjunten una sèrie de fotografies de la situació actual del sector 

on es vol dur a terme la urbanització, per entendre millor el terreny i donar una idea 

visual de la topografia existent.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fotografia 1. Camí fins a la finca existent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 2. Carrer de Can Roca i vistes del terreny. 
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Fotografies 3 i 4. Vista del carrer de Can Roca, un dels límits del sector. 
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Fotografia 5. Vista del Polígon Industrial Can Roca, a l’altre costat de la N-IIa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografia 6. Finca existent en el sector. El projecte no hi preveu actuacions. 
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Fotografies 7 i 8. Talús existent entre el carrer i el sector amb la carretera. 
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 Fotografia 9. Rotonda actual situada al lloc on s’hi construirà la nova rotonda. 
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3. ANNEX DE GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
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En el següent plànol, podem veure com el sector on es vol urbanitzar es troba 

en el ventall al·luvial d’Esparreguera-Collbató, fet que provoca que el sòl sobre el qual 

treballem sigui del Plistocè.  

 

 

 

Context geològic: 

 El solar en estudi se situa a la conca del Penedès propera al contacte 

septentrional entre les primeres estribacions de la Serralada Pre-Litoral, i la Plana de la 

Despressió del Penedès. Aquesta conca està reblerta per sediments al·luvials, fluvials i 

marins de l’edat del Plistocè. 

 La població d’Esparreguera se situa a un marge de la conca, els materials que 

predominen són de caràcter al·luvial, amb una alternança de trams de graves i sorres 

subarrodonides i nivells d’argilita de tonalitats marró-vermellosa. Aquests materials es 

troben lleugerament inclinats entre 10 i 20º en direcció al S-SE. 

 Per damunt d’aquests materials es disposen subhoritzontalment uns materials 

d’edat Quaternària. Es tracta de dipòsits al·luvials i coal·luvials formats per nivells de 

graves i sorres, i nivells d’argiles i llims de tonalitats marró-vermellosa amb nòduls 
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calcaris. En aquests materials s’intercalen freqüents trams de crostes calcàries més o 

menys discontínues i més o menys potents. 

 Les graves i sorres al·luvials són materials detrítics generalment classificats com 

a GW-SW, és a dir, graves i sorres ben graduades i amb baixa classificació. Són, en 

general, materials densos o molt densos amb valors de SPT sovint de rebuig a la 

penetració.  El mòdul de deformació és de l’ordre o superior als 1.000 kg/cm2 (100 

MPa) en aquests materials, amb un CBR superior a 20. 

 A més, es pot afirmar que el nivell freàtic en la zona d’estudi es troba a bastants 

metres de profunditat, ja que estem parlant d’una molt elevada respecte dels seus 

voltants. 
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4. ANNEX DE TRAÇAT 
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Tot i que en un primer moment pugui semblar que el traçat és lliure, ja que és 

una urbanització nova, hi ha factors condicionants que fan que aquest traçat estigui 

una mica lligat des d’un principi. 

A més, s’ha de tenir en compte tots els elements que conformaran el mobiliari 

urbà i l’arbrat, ja que tot ha de tenir el seu lloc, i tot hi ha de cabre.  

4.1 Traçat en planta 
 

Abans de definir un traçat en planta, s’han de veure quins són els condicionants 

que tenim en aquest aspecte.  

Primerament, el fet de fer una urbanització nova a continuació d’una altra, 

implica tenir uns carrers ben definits que arriben, els quals s’han de tenir en compte a 

l’hora de fer els nous. 

A més, la idea de connectar la nova urbanització amb la carretera que la voreja 

(l’actual N-IIa) mitjançant una rotonda, i que existeixi una finca que limiti amb el solar, 

implica fer  un traçat apropiat. 

Es per això, que el primer carrer que s’ha traçat ha sigut el carrer D, continuació 

del ja existent Camí de Can Comelles, el qual podríem dir que fa les funcions de ronda, 

ja que voreja la urbanització, i la comunica directament fins a la nova rotonda de la 

carretera. Aquest carrer, que serà el mes llarg de la urbanització, té una longitud de 

384,37 metres i una amplada de 16 metres. Més endavant es veuran les diferents 

seccions dels carrers, per veure com estan distribuïts els amples d’aquests.  

Al sector a urbanitzar hi arriben dos carrers més (Carrer del Doctor Salvador 

Cortadellas i el Passeig de la Serralada), als quals se’ls ha donat continuïtat a través 

dels carrers A i C de la nova urbanització respectivament. Aquest primer té una 

longitud de 287,5 metres i una amplada de 14,35 metres, i el segon una longitud de 

186,26 metres i una amplada de 14,50 metres. Aquest últim, comunica la urbanització 

existent amb la mitja-rotonda que trobem durant el traçat del carrer D. 

A partir d’aquests carrers principals, s’han traçat la resta, seguint un ordre més 

o menys lògic, sempre tenint en compte el traçat de la urbanització existent, ja que la 

nova és continuïtat de la mateixa.  

En els plànols referents a la planta general (apartat 3 dels plànols) podem veure 

el traçat definit. 
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A més dels carrers de la urbanització, el projecte preveu la construcció de la 

rotonda de comunicació de la carretera amb el polígon industrial que es troba a l’altra 

banda de la mateixa carretera i amb la urbanització. 

Així doncs, s’ha dissenyat una rotonda de radi interior 9,5 metres i de radi 

exterior 17 metres, el que permet posar-hi dos carrils de 3,75 metres d’amplada.  

Aquesta mateixa rotonda contempla una sortida cap a la urbanització d’un 

carril, des de la qual li arriba un únic carril també. Pel que fa a la carretera, hi arriben 

dos carrils en ambdós sentits, però tan sols en surt un, també en els dos sentits. 

4.2 Traçat en alçat 
 

Tot i que la topografia del terreny no sigui molt pronunciada, té un marcat 

pendent ascendent en sentit nord. Tot i això, hi ha una diferència de cotes de 16 

metres, si tenim en compte la finca, ja que hi fem arribar un camí d’entrada. Amb la 

resta de la urbanització, la diferència de cotes màxima és de pràcticament 12 metres. 

En els plànols referents a perfils longitudinals (apartat 6 dels plànols), podem 

veure els perfils de cadascun dels carrers, amb les cotes del terreny actual i les cotes 

dels nous carrers marcades, fent palesa la diferència existent. 

4.3 Eixos i cotes 
 

 A continuació, es mostren uns llistats en els quals s’hi veuen el punts quilomètrics dels 

eixos que defineixen els carrers, amb les cotes que els correspon a cadascun d’aquests P.K. 

Longitudinal Carrer A 

 

P.K. Cota Código 

0.000 223.104 Punto Singular,MDT 

2.814 222.418 MDT 

3.422 222.382 MDT 

4.230 222.460 MDT 

4.854 222.479 MDT 

7.911 222.412 MDT 

33.514 222.185 MDT 

38.218 222.152 MDT 

40.650 222.086 MDT 

47.442 221.832 MDT 
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P.K. Cota Código 

52.643 221.503 MDT 

55.328 221.408 MDT 

123.604 221.178 MDT 

126.699 221.095 MDT 

131.185 220.969 MDT 

132.215 220.946 MDT 

137.152 220.919 MDT 

139.953 220.828 MDT 

178.052 220.857 MDT 

180.435 220.817 MDT 

181.404 220.806 MDT 

182.187 220.780 MDT 

210.602 220.753 MDT 

213.301 220.653 MDT 

216.197 220.558 MDT 

234.104 220.538 MDT 

244.797 220.469 MDT 

249.234 220.371 MDT 

256.357 220.122 MDT 

259.211 220.000 MDT 

261.045 219.937 MDT 

261.180 219.931 MDT 

287.251 218.889 Punto Singular,MDT 

 

Longitudinal Carrer B 

 

P.K. Cota Código 

0.000 228.317 Punto Singular,MDT 

1.777 228.297 MDT 

5.812 228.174 MDT 

7.551 228.160 MDT 

11.437 228.224 MDT 

13.623 228.197 MDT 

15.095 228.286 MDT 

16.283 228.331 MDT 

19.779 228.319 MDT 

21.563 228.288 MDT 

22.660 228.278 MDT 
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24.659 228.376 MDT 

25.380 228.375 MDT 

31.248 228.222 MDT 

40.064 227.852 MDT 

50.997 227.230 MDT 

52.920 227.102 MDT 

60.134 226.928 MDT 

67.610 226.702 MDT 

68.314 226.642 MDT 

70.750 226.350 MDT 

72.139 226.204 MDT 

72.406 226.187 MDT 

72.636 226.192 MDT 

73.023 226.231 MDT 

73.438 226.220 MDT 

77.040 226.065 MDT 

92.199 225.703 MDT 

93.658 225.655 MDT 

98.064 225.575 MDT 

99.579 225.529 MDT 

99.946 225.517 MDT 

123.857 225.430 MDT 

124.165 225.417 MDT 

143.136 225.028 MDT 

143.184 225.025 MDT 

143.203 225.025 MDT 

143.234 225.024 MDT 

143.301 225.023 MDT 

145.173 225.000 MDT 

157.167 224.806 MDT 

162.861 224.745 MDT 

167.462 224.593 MDT 

170.186 224.592 MDT 

186.610 223.995 MDT 

204.313 223.423 MDT 

210.655 223.419 MDT 

214.431 223.396 MDT 

215.995 223.363 MDT 

218.504 223.276 MDT 

219.998 223.212 MDT 

223.790 223.015 Punto Singular,MDT 
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Longitudinal Carrer C 

 

P.K. Cota Código 

0.000 231.087 Punto Singular,MDT 

6.662 230.834 MDT 

6.973 230.814 MDT 

7.172 230.793 MDT 

9.829 230.669 MDT 

9.912 230.671 MDT 

13.694 230.518 MDT 

17.409 230.313 MDT 

21.276 230.000 MDT 

26.285 229.692 MDT 

29.971 229.535 MDT 

35.846 229.375 MDT 

48.312 229.125 MDT 

50.898 229.083 MDT 

62.668 228.786 MDT 

64.172 228.768 MDT 

65.553 228.731 MDT 

71.090 228.533 MDT 

73.814 228.450 MDT 

78.268 228.259 MDT 

90.693 227.857 MDT 

99.048 227.445 MDT 

102.424 227.367 MDT 

116.222 227.004 MDT 

148.318 225.912 MDT 

150.054 225.857 MDT 

152.185 225.781 MDT 

166.176 225.286 MDT 

173.167 225.000 MDT 

182.344 224.620 MDT 

187.701 224.460 MDT 

189.119 224.418 MDT 

189.281 224.413 Punto Singular,MDT 
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Longitudinal Carrer D 

 

P.K. Cota Código 

0.000 229.732 Punto Singular,MDT 

0.488 229.750 MDT 

1.124 229.775 MDT 

1.600 229.794 MDT 

2.305 229.818 MDT 

3.184 229.849 MDT 

5.345 229.958 MDT 

5.406 229.960 MDT 

5.478 229.963 MDT 

8.461 230.000 MDT 

8.751 230.136 MDT 

14.946 230.464 MDT 

16.186 230.523 Punto Singular,MDT 

27.962 231.074 MDT 

63.443 232.631 MDT 

70.296 232.907 MDT 

72.651 232.986 MDT 

73.279 232.674 MDT 

75.030 232.559 MDT 

76.819 232.591 MDT 

77.718 232.635 Punto Singular,MDT 

78.871 232.692 MDT 

80.686 232.820 MDT 

83.941 233.174 MDT 

84.633 233.227 MDT 

85.063 233.249 MDT 

86.772 233.298 MDT 

92.848 233.402 MDT 

103.944 233.589 MDT 

106.926 233.601 MDT 

109.150 233.749 MDT 

110.942 233.738 MDT 

113.514 233.833 MDT 

120.132 233.702 MDT 

124.450 233.787 Punto Singular,MDT 

131.369 233.912 MDT 

132.567 233.868 MDT 
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135.605 233.892 MDT 

138.393 233.860 MDT 

140.769 233.938 MDT 

144.754 233.824 MDT 

146.051 233.831 MDT 

146.801 233.816 MDT 

150.410 233.710 MDT 

156.003 233.502 Punto Singular,MDT 

162.974 233.242 MDT 

168.160 233.043 MDT 

170.645 232.978 MDT 

188.339 232.239 MDT 

190.193 232.245 MDT 

194.211 232.380 MDT 

195.983 232.383 MDT 

197.957 232.353 MDT 

198.215 232.330 MDT 

204.989 232.279 MDT 

205.402 232.308 MDT 

206.026 232.319 MDT 

213.273 232.161 MDT 

217.078 232.147 MDT 

222.915 232.034 MDT 

225.161 232.008 MDT 

228.727 232.040 MDT 

229.891 232.050 MDT 

231.333 232.093 MDT 

231.644 232.106 MDT 

231.919 232.117 MDT 

240.955 232.012 MDT 

241.866 231.984 MDT 

242.601 231.805 MDT 

243.137 231.750 MDT 

244.475 231.824 MDT 

245.339 231.871 MDT 

246.670 231.919 MDT 

247.319 231.933 MDT 

250.674 231.931 MDT 

254.119 232.158 MDT 

255.980 232.113 MDT 

260.115 232.423 MDT 
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260.941 232.450 MDT 

263.174 232.445 MDT 

272.733 232.342 MDT 

273.328 232.309 MDT 

274.913 232.154 MDT 

275.971 232.100 MDT 

276.975 232.008 MDT 

278.246 231.859 MDT 

279.178 231.817 MDT 

280.729 231.690 MDT 

282.899 231.760 MDT 

285.283 231.632 MDT 

289.708 231.269 MDT 

292.826 231.229 MDT 

294.895 231.092 MDT 

300.268 230.866 MDT 

301.363 230.836 MDT 

302.778 230.820 MDT 

312.159 230.000 MDT 

316.194 229.733 MDT 

316.277 229.730 MDT 

322.019 229.428 MDT 

333.557 229.243 MDT 

333.600 229.244 Punto Singular,MDT 

335.503 229.262 MDT 

344.015 228.844 MDT 

345.156 228.792 MDT 

347.622 228.628 MDT 

352.995 228.166 MDT 

353.359 228.133 Punto Singular,MDT 

373.124 226.344 MDT 

384.398 225.250 Punto Singular,MDT 

 

Longitudinal Carrer E 

 

P.K. Cota Código 

0.000 231.932 Punto Singular,MDT 

1.083 231.925 MDT 

2.575 231.893 MDT 

3.307 231.855 MDT 
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3.526 231.317 MDT 

4.191 230.979 MDT 

4.966 230.861 MDT 

5.988 230.829 MDT 

7.029 230.873 MDT 

9.280 231.221 MDT 

9.832 231.257 MDT 

10.190 231.255 MDT 

11.734 231.168 MDT 

19.249 230.577 MDT 

27.472 230.000 MDT 

50.992 228.759 MDT 

55.685 228.584 MDT 

57.691 228.463 MDT 

65.088 228.091 MDT 

76.674 227.462 MDT 

86.484 226.930 MDT 

91.118 226.666 MDT 

121.433 225.000 MDT 

148.202 223.391 MDT 

150.231 223.301 MDT 

164.042 222.743 MDT 

167.786 222.572 MDT 

176.482 222.140 MDT 

184.394 221.705 MDT 

204.160 220.513 Punto Singular,MDT 

 

Longitudinal Carrer F 

 

P.K. Cota Código 

0.000 233.566 Punto Singular,MDT 

1.693 233.447 MDT 

5.913 233.116 MDT 

8.254 233.047 MDT 

12.258 232.697 MDT 

14.725 232.556 MDT 

41.077 230.000 MDT 

54.120 229.264 MDT 

62.663 228.765 MDT 

75.965 228.238 MDT 
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98.159 226.991 MDT 

103.040 226.741 MDT 

105.267 226.611 MDT 

134.559 225.000 MDT 

140.826 224.613 MDT 

187.542 220.778 Punto Singular,MDT 

 

Longitudinal Carrer G 

 

P.K. Cota Código 

0.000 231.216 Punto Singular,MDT 

1.631 231.100 MDT 

2.615 231.030 MDT 

3.662 230.969 MDT 

3.866 230.959 MDT 

4.041 230.950 MDT 

14.864 230.000 MDT 

40.188 228.026 MDT 

43.065 227.788 MDT 

45.331 227.495 MDT 

46.522 227.379 MDT 

47.785 227.298 MDT 

52.793 227.066 MDT 

58.027 226.866 MDT 

59.071 226.800 MDT 

74.347 225.194 MDT 

76.145 225.000 MDT 

76.828 224.895 MDT 

105.543 221.321 Punto Singular,MDT 

 

Longitudinal Carrer H 

 

P.K. Cota Código 

0.000 228.317 Punto Singular,MDT 

0.660 228.274 MDT 

1.201 228.226 MDT 

1.865 228.139 MDT 

11.783 227.390 MDT 
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P.K. Cota Código 

12.633 227.350 MDT 

15.580 227.166 MDT 

17.393 227.117 Punto Singular,MDT 

24.300 226.465 MDT 

43.235 225.000 MDT 

50.497 223.104 Punto Singular,MDT 

 

Longitudinal Carrer I 

 

P.K. Cota Código 

0.000 233.502 Punto Singular,MDT 

8.000 234.256 Punto Singular,MDT 

14.474 234.643 Punto Singular,MDT 

16.511 234.651 MDT 

17.450 234.654 MDT 

17.831 234.660 MDT 

49.374 234.604 MDT 

49.669 234.615 MDT 

50.258 234.654 MDT 

50.499 234.662 MDT 

50.754 234.667 MDT 

51.268 234.639 MDT 

65.341 235.000 MDT 

66.090 234.957 MDT 

66.205 235.000 MDT 

68.082 235.105 MDT 

69.820 235.193 MDT 

70.257 235.210 MDT 

78.034 235.593 MDT 

89.336 236.019 Punto Singular,MDT 

 

Longitudinal Mitja Lluna 

 

P.K. Cota Código 

0.000 232.308 Punto Singular,MDT 

6.006 231.808 Punto Singular,MDT 

21.445 230.720 MDT 
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P.K. Cota Código 

22.681 230.709 Punto Singular,MDT 

22.715 230.709 MDT 

32.039 230.889 MDT 

33.624 230.994 MDT 

39.357 231.494 Punto Singular,MDT 

45.363 232.027 Punto Singular,MDT 
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5. ANNEX DE FERMS I PAVIMENTS 
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Per començar amb el dimensionament dels ferms i paviments del projecte, s’ha 

de tenir clar que el projecte es pot dividir en dues parts en aquest sentit.  

Una part, i majoritària en el projecte, és la part de la pavimentació de la 

urbanització, que no tindrà el mateix dimensionament que l’altra part, la nova rotonda 

de connexió de la urbanització amb la carretera N-IIa.  

La diferència bàsica entre els dos tipus de dimensionament és el nombre total 

de vehicles que hi circularan i, sobretot, el nombre de vehicles pesats, ja que en la 

urbanització no s’espera circulació d’aquest tipus de vehicles. 

Per tot això, el dimensionament de la rotonda es farà a partir de les taules de la 

norma vigent de rehabilitació de ferms (Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes), ja que 

gran part de la rotonda es troba sobre el traçat de l’actual carretera.  Pel que fa a la 

urbanització, el dimensionament es farà a partir de les taules que més endavant 

presentarem, les quals estan destinades específicament al dimensionament de ferms i 

paviments per a zones urbanes.  

En el plànol nº4, referent a enderrocs i demolicions, podem veure quines zones 

són les que s’han de fressar, les voreres o illetes preexistents a demoldre i quines són 

les zones de nova construcció, és a dir, de la carretera actual cap a la nova 

urbanització. 

El dimensionament del ferm i paviment de la urbanització, igual que el ferm i 

paviment de la carretera, requereix d’una sèrie de dades prèvies per tal de seleccionar 

els gruixos de les diferents capes que els composaran.  

 

5.1 Categoria del trànsit 
 

Rotonda: 

Les diferents categories de trànsit, en funció de la Intensitat Mitjana Diària de 

vehicles pesants (IMDp), d’acord amb la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, són les 

següents: 

CATEGORIA DEL TRÀNSIT IMDp 

T00 IMDp > 4.000 

T0 4.000 > IMDp > 2.000 

T1 2.000 > IMDp > 800 

T2 800 > IMDp > 200 

T31 200 > IMDp > 100 

T32 100 > IMDp > 50 

T41 50 > IMDp > 25 
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T42 25 > IMDp 

 Per al càlcul de la intensitat de vehicles pesants que circularan per la rotonda 

del projecte, partim de les dades d’un aforament en la zona, el qual indica que la IMD 

és de 3.000 vehicles.  

 D’acord amb això, i prenent un percentatge de vehicles del 10%, tal i com 

marca el mateix aforament, tindrem, per al vial esmentat, una IMDp de 300 

vehicles/dia, el que es correspon amb una categoria de trànsit T2.  

Urbanització: 

 Per al dimensionament del ferm i paviment de la urbanització, com ja s’ha 

comentat abans, no es farà servir la norma 6.1-IC, ja que fent servir el dimensionament 

més simple, encara se sobredimensionaria, fent així, augmentar el pressupost.  

Per tant, les taules de les que partirem per obtenir la categoria de trànsit en la 

urbanització serà la següent: 

CATEGORIA DEL TRÀNSIT IMDp 

V1 IMDp > 270 

V2 270 > IMDp > 50 

V3 50 > IMDp > 15 

V4 15 > IMDp > 5 

V5 5 > IMDp 
 

CATEGORIA DEL TRÀNSIT HABITATGES DEL SECTOR 

V1 Hab > 3.500 

V2 3.500 > Hab > 600 

V3 600 > Hab > 200 

V4 200 > Hab > 65 

V5 65 > Hab 
 

 Podem veure que tenim dos criteris de selecció de la categoria del trànsit, i, 

òbviament, s’ha de triar el més restrictiu, és a dir, el que ens doni un dimensionament 

major de les capes.  

 Com que la IMDp esperada en la urbanització és de 0 vehicles, segons el primer 

criteri hauríem de seleccionar una categoria V5. Pel que fa al nombre d’habitatges de 

la nova urbanització, aquest és de 123 vivendes unifamiliars, a més d’un equipament 

escolar. Això ens dóna, segons el segon criteri, una categoria de V4.  

 Tot i això, i tenint en compte que un cop acabades les obres d’urbanització hi 

circularan vehicles pesats durant les obres de les vivendes, podem tenir en compte que 

la categoria de trànsit serà de V3, agafant com a IMDp un valor comprès entre 15 i 50.  
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5.2 Esplanada 
 

L’esplanada natural existent, d’acord amb l’annex geològic i geotècnic, es 

considera constituïda per sòls seleccionats amb un CBR major a 20, la qual ens dóna 

una esplanada tipus E2.  

 

5.3 Seccions del ferm 
 

Rotonda: 

 Com ja s’ha comentat abans, gran part de la superfície que ocuparà la futura 

rotonda és ara part del traçat de l’actual carretera N-IIa. És per això, que per fer una 

rehabilitació del ferm en aquesta part, hem de conèixer les capes actuals. Aquestes 

són les següents: 

 

- Capa de rodadura: 3 cm de mescla bituminosa en calent tipus BBTM 11B 

BM-3c 

- Capa intermèdia: 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S 

calcari 

- Capa base: 9 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G calcari 

- Base granular: 22 cm de sòl-ciment.  

Al no disposar de valors de deflexió, es calcularà a partir d’una deflexió de 

càlcul de 70·10-2 mm, el que provoca un recreixement amb mescla bituminosa, sense 

tocar la base de sòl-ciment, de 8 cm. Prèviament al recreixement, s’han de fressar els 3 

cm de la capa de rodadura de mescla bituminosa. 
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Urbanització: 

 El dimensionament del ferm i del paviment de la urbanització, tenint en compte 

la categoria de trànsit i el tipus d’esplanada, serà el següent: 

- Capa de rodadura: 3 cm de mescla bituminosa en calent tipus BBTM 11B 

BM-3c (M10 rodadura) 

- Reg d’adherència: Emulsió catiònica ECR-2d-m 

- Capa de rodadura: 5 cm de mescla bituminosa AC22 surf 50/70 S (S20 

rodadura) 

- Reg d’imprimació: Emulsió catiònica ECI 

- Base granular: 20 cm de tot-ú artificial 

- Base granular: 20 cm de sòl seleccionat 

 

5.4 Altres elements de pavimentació 
 

Voreres: 

 Les voreres s’han previst amb rajoles hidràuliques de morter comprimit (panot) 

de dimensions 20x20x8 cm, col·locades sobre una capa de 15 cm de formigó en massa 

HM-20, la qual es troba sobre una capa de 20 cm de tot-ú artificial. 

Vorades: 

 Les vorades s’han previst de peces prefabricades de 20x25 cm, col·locades 

sobre una base de formigó HM-20 de 15-20 cm d’alçària rejuntades amb morter de 

ciment M-80a. 

Rigoles: 

 Per a les rigoles, s’utilitzaran peces de morter de ciment de color blanc de 

dimensions 30x30x8 cm, col·locades sobre la mateixa base que les vorades, amb 

formigó HM-20. 
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6. ANNEX DE SANEJAMENT 
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6.1 Introducció 
 

L’objectiu d’aquest annex és estudiar, a partir del traçat dels nous carrers, la 

xarxa de sanejament des de tots els punts de vista, és a dir, trobar el cabal de càlcul, 

donat per una pluja diària, a partir dels quals es faran els càlculs necessaris per 

dimensionar les canonades que s’instal·laran a la nova urbanització. 

 

6.2 Descripció de la xarxa existent 
 

La xarxa que es dissenyi en la nova urbanització té uns condicionants, que 

venen donats per la xarxa actual on la nova es connectarà. Això vol dir que tenim 3 

pous disponibles on connectar la nova xarxa, cadascun d’ells al final dels carrers Doctor 

Salvador Cortadellas, Passeig de la Serralada i Camí de Can Comelles, com podem 

veure el següent croquis: 

 

 A més, la xarxa existent és unitària, és a dir, no separa l’aigua pluvial de la 

residual, fet que condiciona bastant la nova xarxa, ja que obliga a fer-la de la mateixa 

manera. 

 

6.3 Descripció de la solució adoptada 
 

Com podem veure en els plànols de sanejament (Apartat 9 dels plànols), la 

solució que s’ha adoptat han estat 3 xarxes diferenciades, cadascuna d’elles 

connectada a un dels pous disponibles de la xarxa existent. 
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La primera xarxa és la que més cabal recull, ja que transporta l’aigua dels 

carrers A, B, G i H en la seva totalitat, i dels carrers E i F parcialment. El col·lector 

principal d’aquesta xarxa té el seu inici al carrer B, i després discorre al llarg del carrer 

A fins arribar a la connexió amb la xarxa existent. Aquest col·lector té un pendent 

constant de 2,12%. A ell es connecta un col·lector procedent dels carrers G, B i E, i es 

troben en el pou nº10. L’últim tram d’aquesta primera xarxa, entre els pous 10 i 11, 

requereix d’una canonada de 70 cm. 

La segona xarxa recull les aigües de la totalitat del carrer C, i part dels carrers E i 

F. Té un col·lector principal, al qual se li afegeixen les aigües de les canonades dels 

carrers E i F. El col·lector principal d’aquesta segona xarxa té un pendent constant de 

4,09%, tot i que el seu diàmetre no es manté constant degut a l’augment de cabal com 

més aigües avall ens trobem. 

Finalment, la tercera xarxa només recull les aigües del carrer D. Tot i que és el 

carrer més ample de la urbanització i el que connecta amb la carretera, el seu 

dimensionament és més simple, ja que només té una canonada a la qual no se li 

afegeixen cabals d’altres carrers. És per això que té un pendent constant de l’1,93%, i 

la canonada que més diàmetre requereix és de 0,40m.  

 

6.4 Disseny dels elements de recollida d’aigües pluvials 
 

Els elements de recollida d’aigües pluvials utilitzats en tota la urbanització són 

embornals de 80x30 cm, articulat model delta 80 R0785. Aquests embornals s’utilitzen 

en zones de calçada per a la recollida de les aigües pluvials, s’adapten a les rigoles de 

30 cm i poden suportar un pes de 25Tn. 

Les escomeses dels embornals seran de diàmentre 160 mm, ja que és el que 

marxa l’embornal prefabricat, i el diàmetre més petit del col·lector és de 300 mm.  

 

6.5 Cabal de càlcul 
 

Per determinar el cabal de càlcul, és necessari primer de tot dividir la zona a 

estudiar en conques. Aquestes conques, de caràcter urbà, tindran la majoria d’elles el 

100% del sòl pavimentat, i és per això que se’ls aplica un coeficient d’escolament del 

90% (0,9). En canvi, en les zones verdes del projecte, el coeficient d’escolament que es 

considerarà serà del 15% (0,15). Aquest coeficient, junt amb la intensitat i la superfície 

de la conca, ens donarà el cabal a través de la següent fórmula: 



 PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL  
Sergi Bonet Martínez SECTOR Nº 5 A ESPARREGUERA Annex de sanejament 

 

38 
 

Q = C · I · A 

 La intensitat, la podrem calcular a partir de la pluja diària, la qual s’estima a 

partir d’unes taules i uns plànols del “Ministerio de Fomento”, que es troben a una 

publicació anomenada “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”.  

 Els plànols d’aquesta publicació, els quals estan dividits per zones de tota la 

península, ens permeten obtenir dos valors numèrics (Cv i Pmitja) per a cada indret. Com 

podem veure en els següents plànols, els valors a la zona de projecte són Cv = 0,45 i 

Pmitja = 65 mm/dia. 

 

 Un cop tenim aquests dos valors, i saben el període de retorn (T) amb el que es 

vol treballar, que en aquest cas és de 10 anys, obtenim el valor Yt, de 1,549, a partir 

d’una taula de la mateixa publicació.  

 Amb tots aquests valors, ja podem fer el càlcul de la pluja màxima diària Pd, la 

qual surt de la fórmula següent: Pd = Yt · Pmitja. Resulta que Pd = 100,7 mm/h. 

 Podem veure en les següents taula els diversos cabals en les conques 

considerades. Les conques les podem veure representades en el plànol 9.1. 
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 Com podem veure en les taules, el cabal total que la xarxa 1 ha de canalitzar és 

de 957,30 l/s. Així mateix, el cabal en la xarxa 2 serà de 540,98 l/s i en la xarxa 3 de 

145,53 en els punts més sol·licitats de la xarxa, és a dir, aigües avall. 

 

6.6 Dimensionat dels embornals 
 

Els embornals a dissenyar en el projecte han de ser capaços d’absorbir l’aigua 

que es precipita sobre les conques de l’àmbit que estudia el projecte. 

La capacitat d’absorció dels embornals és una funció que depèn del pendent 

longitudinal del carrer. Així, com més pendent té un carrer, més embornals són 

necessaris per recollir un mateix cabal. 

En les següents taules podem veure els embornals necessaris en cada tram de 

conca per tal d’absorbir els cabals abans calculats: 



 PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL  
Sergi Bonet Martínez SECTOR Nº 5 A ESPARREGUERA Annex de sanejament 

 

40 
 

 

 

 En les taules, podem veure que el nombre d’embornals (última columna) és 

decimal. Per tant, el nombre necessari mínim d’embornals en cadascuna de les 

conques és el nombre enter immediatament superior al reflectit a les taules. Així, els 

embornals necessaris són els següents: 

CONCA EMBORNALS 

1 3 

2 3 

3 2 

4 2 

5 2 

6 2 

7 1 

8 2 

9 3 

10 1 

11 1 

12 2 

13 2 

14 2 

15 3 

16 1 

17 2 

18 0 

19 2 

20 0 
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21 1 

 

 En les conques 18 i 20, el nombre d’embornals és 0 degut a que ja 

desemboquen l’aigua a les canonades existents, i els embornals ja estan instal·lats. 
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7. ANNEX D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
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7.1 Introducció 
 

Primerament, el fet de projectar una nova urbanització, comporta instal·lar en 

ella una xarxa d’enllumenat públic per tal de donar utilitat als carrers a les hores 

d’escassa o nul·la lluminositat natural. Tant és així, que en funció del tipus de carrer i 

les seves dimensions, les lluminàries, potències, alçades i tot el que és relatiu als 

fanals, pot variar segons les necessitats d’aquests.  

En les voreres, la necessitat de llum serà diferent que en la calçada, ja que les 

velocitats de desplaçament no són les mateixes. De fet, la instal·lació dels fanals 

s’acostuma a fer de manera que el punt de llum estigui sobre la perpendicular de la 

calçada, fet que afavoreix les condicions esmentades. 

L’objectiu d’aquest annex és, doncs, fer els càlculs tant lumínics com elèctrics 

per tal de dimensionar la xarxa d’enllumenat públic, complint sempre els valors mínims 

de lluminositat, i no sobrepassant en cap tram la caiguda màxima de tensió, estipulada 

en un 3% de la tensió de la xarxa.  

 

7.2 Descripció de la solució adoptada 
 

Com podem veure en els plànols referents a la xarxa d’enllumenat públic 

(apartat 10 dels plànols), la solució que s’ha adoptat ha sigut la de posar enllumenat 

unilateral en tots els carrers, excepte en el carrer D, el qual connecta la urbanització 

amb la rotonda de la carretera, i el que tindrà una intensitat de trànsit major.  

En els carrers en els que hi ha enllumenat unilateral, les lluminàries tenen una 

potència de 100W, i estan col·locades a una alçada de 7 metres, amb una 

interdistància entre fanals de 20 metres. Amb aquestes condicions, podem veure més 

endavant que es compleixen els mínims de lluminositat, tant en vorera com en 

calçada.  

En el carrer D, el qual és el més ample de tots, amb 16 metres distribuïts en 3 

de vorera, 8 de calçada i 5 de vorera, les lluminàries a utilitzar seran les mateixes, i a la 

mateixa alçada, però la distribució no serà la mateixa, ja que estaran repartides 

bilateralment i al portell.  

Aquesta distribució de fanals per tota la nova urbanització es farà a partir de 4 

línies elèctriques connectades a un quadre de control principal.  

- Línia 1: Il·luminació del carrer D i rotonda de la N-IIa.  

- Línia 2: Il·luminació del carrer C complet i part dels carrers Can Roca, E i F. 
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- Línia 3: Il·luminació de gran part del carrer B, un tram del carrer F i la resta 

del carrer E. 

- Línia 4: Il·luminació de la totalitat del carrer A, i un tram dels carrers F i G. 

 

7.3 Normativa d’aplicació 
 

A més de les normes particulars de l’empresa subministradora d’energia 

elèctrica, Fecsa-Endesa, es tindran en compte les següents disposicions de caràcter 

més específics en el camps de la il·luminació pública: 

- “Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 

d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn” 

aprovat per Reial Decret 82/2005 de 31 de maig. 

- “Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEA sobre l’enllumenat exterior” 

publicada al B.O.E. de 2 d’agost de 1978. 

- “Recomanacions de les normes internacionals” de la C.I.E. 

- “Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió”. Decret 842/2002 de 2 d’agost i 

Instruccions Tècniques Complementàries, B.O.E. de 18 de setembre de 

2002. 

 

7.4 Dimensionament de la xarxa: càlculs lumínics 
 

La xarxa d’enllumenat públic s’ha dimensionat amb l’ajuda del software 

“Carandini Lumcal”, i en base a les determinacions fetes anteriorment en quan a 

característiques dels vials i a criteris a seguir pel dimensionament. 

Al final d’aquest annex es presenten totes les dades retornades pel programa 

utilitzat de càlcul pel que fa a la instal·lació prevista per a la urbanització objecte 

d’aquest projecte. 

 

7.5 Dimensionament de la xarxa: càlculs elèctrics 
 

El criteri bàsic de dimensionament de la xarxa d’enllumenat públic és la caiguda 

de tensió en qualsevol de les xarxes que surten des del quadre de control. Per a fer 

aquest càlcul, partim d’una secció de càlcul de 6 mm2, la qual s’anirà augmentant si és 

necessari en el cas de que la caiguda de tensió en alguna de les línies superi el 3%, és a 

dir, els 11,4 V, ja que treballem amb 380 V de tensió. 
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Per calcular la caiguda de tensió d’una línia, necessitem vàries dades d’aquesta. 

La fórmula a utilitzar és la següent, la qual ja ens indica aquestes dades necessàries: 

    
          

     
 

ΔU: caiguda de tensió (V) 

ρ : resistivitat (Ω·m) = 0,018 en el cas del coure 

P: potència (W) 

L: longitud de cada tram (m) 

S: secció cable (mm2) 

U: tensió (V) = 380 V en cas del nostre projecte 

 Un cop hem fet aquest càlcul, per calcular el percentatge hem d’aplicar la 

següent fórmula: 

  ( )   
  

 
     

 A més, la intensitat elèctrica que circularà pels cables de la xarxa tindrà uns 

valors que podem calcular de la manera següent: 

   
 

√        
 

I: intensitat (A) 

P: potència (W) 

U: tensió (V) 

 Tots aquests càlculs els podem veure reflectits en les següents pàgines, amb les  

taules de cadascuna de les línies, adjuntant un esquema de les mateixes. 
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Línia 1: 
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Línia 2: 
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Línia 3: 
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Línia 4: 
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8. ANNEX D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
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8.1 Introducció 
 

L’objectiu d’aquest annex és estudiar, a partir del traçat dels nous carrers, la 

xarxa d’abastament d’aigua potable des de tots els punts de vista, és a dir, trobar el 

cabal de càlcul, donat per uns consums ens funció del nombre d’habitatges i 

d’equipaments, els cabals de reg, etc. A més, un important punt en aquest apartat serà 

el càlcul d’abastament per a extinció d’incendis, cabal que arribarà als hidrants que 

s’instal·laran en punts concrets de la urbanització. 

 

8.2 Descripció de la xarxa existent 
 

En l’actualitat, el carrer de Can Roca ja es troba urbanitzat en el costat de la 

urbanització existent, és a dir, que ja existeix una xarxa d’abastament d’aigua potable 

que, en els seus punts més alts, arriba fins als límits de la nova urbanització aquí 

projectada. 

Coneixent les dades de la xarxa esmentada, podem assegurar que la pressió 

existent en el punt més alt d’aquesta és de 45 m.c.a. suficients per abastar la nova 

urbanització sense necessitat d’instal·lació de bombes.  

 

8.3 Descripció de la solució adoptada 
 

La nova xarxa, com ja s’ha comentat, es connectarà a la canonada preexistent al 

carrer de Can Roca. Al ser una xarxa sense continuïtat per l’altre extrem de la 

urbanització, la nova xarxa serà connectada per dos punts a la canonada, per tal de 

donar certa continuïtat a l’aigua, creant així un tipus de malla, impedint l’estancament, 

que sempre té efectes negatius. 

Pel que fa a la nova xarxa en sí, la intenció inicial, i així és com s’ha creat, ha 

sigut dissenyar-la en forma de malla, és a dir, que a cada punt o escomesa, l’aigua hi 

pugui accedir des de dos o més vies, per tal de garantir el subministrament constant 

als habitatges en cas de problemes puntuals en la xarxa.  

El material escollit de les canonades per a la nova xarxa a instal·lar és de 

polietilè d’alta densitat (PEAD) de diàmetres compresos entre 110 i 160 mm. 

El traçat en planta del conjunt de la nova xarxa dissenyada es pot trobar en e 

document 2 del projecte (apartat 11 dels plànols). 
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8.4 Normativa d’aplicació i condicionants a complir 
 

La normativa bàsica en la que s’haurà de basar el constructor a l’hora de 

realitzar l’obra descrita serà la “Norma bàsica per a les instal·lacions interiors de 

subministrament d’aigua”, aprovada per ordre Ministerial el 9 de desembre de 1975.  

La realització de la instal·lació definida en el present apartat haurà de ser 

realitzada per personal autoritzat pels serveis d’indústria, que serà el responsable del 

bon funcionament de la instal·lació, així com del control del compliment en l’execució 

dels reglaments, normes i instruccions que siguin d’aplicació.  

A més, i sempre i quan no contradiguin tot l’esmentat anteriorment, el 

contractista s’haurà de recolzar en la documentació següent: 

- “Reglament de seguretat i higiene en el treball”, aprovat per Reial Decret 

432/1971 

- Normes UNE d’obligat compliment 

- Normes UNE relatives a instal·lacions de subministrament d’aigua 

- Norma UNE-53-131-90. Plàstics. Tubs de polietilè per a conduccions d’aigua 

a pressió. 

- Norma tecnològica de l’Edificació en lampisteria NTE-IFF, NTE-IFC 

- Normes de la companyia subministradora 

- Directives comunitàries 

Tot i les normatives, existeixen uns condicionants importants a tenir en compte 

per tal de garantir un bon servei i unes bones condicions de l’aigua en les escomeses 

domiciliàries. Aquests condicionants són els següents: 

- La pressió de treball ha d’estar entre 30 i 60 m.c.a. per assegurar una 

pressió adequada mínima (30 m.c.a.) i per evitar danys a les canonades (60 

m.c.a.) 

- La velocitat de l’aigua en cada tram de la canonada ha d’estar entre 0,6 i 2 

m/s per tal d’evitar sedimentacions (a 0,6 m/s) o problemes de cop d’ariet 

(a més de 2 m/s) 

- Les pèrdues unitàries hauran de ser aproximadament de 10 m/km, 

intentant que mai superin excessivament aquest valor. 

 

8.5 Estimació de la demanda 
 

La xarxa d’abastament ha de ser capaç de subministrar la demanda d’aigua 

generada pels habitatges del sector, així com de l’equipament situat al centre 

d’aquesta nova urbanització, i el reg dels arbres. 
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Es per això, que per determinar el cabal d’abastament general de la xarxa cal 

tenir en compte, a més de les 124 vivendes unifamiliars del sector, l’equipament (el 

qual tindrà una demanda diferent) i els 242 arbres. 

A partir d’aquí, hem de tenir en compte el valor d’aquestes demandes: 

- Habitatges unifamiliars: s’han tingut en compte 4 habitants per vivenda, 

amb un consum de 200 litres per habitant i dia. 

- Equipament: 4 litres per m2 de superfície i dia. 

- Arbrat: els arbres seran regats per degoteig, a través d’un anell tipus 

Techline de 16 mm de diàmetre de PEBD (polietilè de baixa densitat) amb 7 

degotadors de 3,5 litres cada hora.  

En la taula següent podem veure les dades dels consums: 

Carrer Tipus de demanda Nº de demandes 
Cabal unitari Cabal total 

(l/hab·dia) (l/s) 

A Hab. unifamiliar 21 800 0,9722 

B Hab. unifamiliar 30 800 1,3889 

C Hab. unifamiliar 17 800 0,7870 

D Hab. unifamiliar 0 800 0 

E Hab. unifamiliar 26 800 1,2037 

F Hab. unifamiliar 12 800 0,5556 

G Hab. unifamiliar 0 800 0 

H Hab. unifamiliar 0 800 0 

Can Roca Hab. unifamiliar 18 800 0,8333 

Total 
 

124 
 

5,7407 

 

Carrer Tipus de demanda Nº de demandes 
Cabal unitari Cabal total 

(l/m2·dia) (l/s) 

C Equipament 1 4 0,3387 

Total 
 

1 
 

0,3387 

 

Carrer Tipus de demanda Nº de demandes 
Cabal unitari Cabal total 

(l/u·h) (l/s) 

A Reg arbrat 33 3,5 0,0321 

B Reg arbrat 38 3,5 0,0369 

C Reg arbrat 33 3,5 0,0321 

D Reg arbrat 60 3,5 0,0583 

E Reg arbrat 31 3,5 0,0301 

F Reg arbrat 28 3,5 0,0272 

G Reg arbrat 16 3,5 0,0156 

H Reg arbrat 3 3,5 0,0029 

Total 
 

242 
 

0,2353 
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Carrer 
Cabal total 

(l/s) 

A 1,0043 

B 1,4258 

C 1,1578 

D 0,0583 

E 1,2338 

F 0,5828 

G 0,0156 

H 0,0029 

Can Roca 0,8333 

Total 6,3147 

 

8.6 Càlculs hidràulics 
 

Introduint les dades corresponents de coordenades, cotes i demandes al 

software EPANET 2.0, aquest ens retorna els resultats de la xarxa. Pel que fa a cabals i 

pressions, els resultats són els següents: 
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 En aquest gràfic podem veure les pressions en cada node, amb el cabal que 

circularà per cadascuna de les canonades de la xarxa. Aquests cabals asseguren 

l’abastament necessari per a la nova urbanització. 

 La pressió més alta és de pràcticament 45 m.c.a. en el punt d’entrada, ja que és 

la pressió que arriba de les canonades existents. A més, podem comprovar que la 

pressió més baixa en qualsevol dels nodes no és inferior als 30 m.c.a., condició 

imprescindible a seguir a l’hora de dimensionar la xarxa. 

 La xarxa s’ha dimensionat amb diàmetres de 110 mm, suficients per abastir el 

cabal urbà i els hidrants. 

 

8.7 Càlcul dels hidrants 
 

Els hidrants s’han d’ajustar a les prescripcions tècniques indicades al Reial 

Decret 1942/1993 de 5 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’instal·lacions de 

protecció contra incendis. 

Aquests hidrants han de situar-se en la via pública en espais que siguin 

accessibles per a vehicles de bombers, i a una distància màxima de 100 metres de 

qualsevol punt, a nivell de rasant, de les façanes. 

Els hidrants han de subministrar el cabal necessari per a l’extinció d’incendis. És 

per això que resulten elements restrictius a l’hora de dimensionar la xarxa, ja que 

aquesta haurà d’assegurar una pressió mínima de 10 m.c.a. en els dos hidrants més 

allunyats. 
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9. ANNEX DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA 
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9.1 Introducció 
 

La nova xarxa de subministrament d’energia elèctrica a la nova urbanització de 

Can Comelles serà gestionada per la companyia Fecsa-Endesa, tal i com ho fa amb la 

xarxa existent fins al moment en el sector fronterer.  

L’objectiu d’aquest annex es basa en l’estudi de l’energia necessària per abastir 

la nova urbanització, tenint en compte el subministrament als habitatges i a 

l’equipament, ja que les necessitats no seran les mateixes. 

Cal tenir en compte que la xarxa es divideix en dues parts. Per una part, la xarxa 

de mitja tensió, la qual connecta les estacions transformadores entre elles, a les quals 

subministra la potència desitjada. Per altra banda, la xarxa de baixa tensió, la qual 

transporta aquesta energia als diferents punts de consum, és a dir, fins les diferents 

escomeses. 

Tot i que en aquest annex es tindran en compte les normatives vigents en la 

matèria, els càlculs hauran de ser revisats per la companyia subministradora, ja que 

serà qui doni el vistiplau.  

 

9.2 Descripció de la solució adoptada 
 

Amb la voluntat de donar un bon servei elèctric als habitatges de la nova 

urbanització, s’ha intentat buscar la millor solució possible per tal d’abastir 

energèticament amb garanties les vivendes. 

Es per això, que un cop fets els càlculs, que trobarem més endavant en aquest 

mateix annex, s’ha decidit per la instal·lació d’una sola estació transformadora, però 

composada per dos transformadors, ja que existeix aquesta possibilitat. 

Un del transformadors abastirà els carrers A i B, i l’altra la resta de la 

urbanització, ja que d’aquesta manera s’adaptaven els consums a les potències que 

ens donen aquests transformadors. 

A més, amb una sola estació transformadora s’evita el cablejat de mitja tensió 

entre la pròpia urbanització.  

Tot seguit es descriuen les actuacions previstes pel que fa a la xarxa de 

subministrament elèctric, i els càlculs a partir dels quals s’ha arribat a aquesta solució. 
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9.3 Normativa d’aplicació i condicionants a complir 

 

9.3.1 Normativa de baixa tensió 

 

La normativa referent a la xarxa de Baixa Tensió (BT) en la que s’ha basat la 

definició de la nova instal·lació prevista per la nova urbanització és la següent: 

- “Reglament electrotècnic de Baixa Tensió”, aprovat per Reial Decret 

842/2002 i publicat al B.O.E. 224, de 18 de setembre de 2002. 

- “Instruccions Tècniques Complementàries del RBT” de la ITC-BT-01 a ITC-BT-

51, publicat al B.O.E. 224, de 18 de setembre de 2002. 

 

9.4 Estimació de la demanda 
 

La xarxa de subministrament elèctric haurà de ser capaç de garantir la demanda 

generada pels habitatges de la nova urbanització, la qual serà considerada en la seva 

totalitat com a urbanització residencial d’alt consum, ja que està formada únicament 

per vivendes unifamiliars. 

El fet de considerar les vivendes d’alt consum, equival a dir que la demanda de 

les mateixes serà de 9,2 kW/habitatge, segons la normativa. Amb aquest valor, i amb 

el nombre de vivendes, podem fer el càlcul de consum elèctric per les vivendes: 

Carrer Tipus de demanda Nº de demandes 
Potència unitària 

(kW/hab) 

A Hab. unifamiliar 21 9,2 

B Hab. unifamiliar 30 9,2 

C Hab. unifamiliar 17 9,2 

D Hab. unifamiliar 0 9,2 

E Hab. unifamiliar 26 9,2 

F Hab. unifamiliar 12 9,2 

G Hab. unifamiliar 0 9,2 

H Hab. unifamiliar 0 9,2 

Can Roca Hab. unifamiliar 18 9,2 

Total 
 

124 
 

 

Carrer 
Potència de consum Potència aparent 

(kW) (kVA) 

A 193,2 214,7 

B 276,0 306,7 

C 156,4 173,8 

D 0 0 
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E 239,2 265,8 

F 110,4 122,7 

G 0 0 

H 0 0 

Can Roca 165,6 184,0 

Total 1140,8 1267,6 

 

 Com podem veure, a partir de la potència de consum trobem la potència 

aparent, a partir de la qual es dimensionaran els transformadors. Aquesta potència 

aparent és resultat de la següent fórmula: 

    
      
    

 

On: 

 Ptotal:  Potència de consum total dels habitatges (kW)    

 S: Potència aparent (kVA)       

 cosφ: Factor de potència, que per al cas d’estudi serà de 0,9 

 A més de les vivendes, s’ha de fer el càlcul específic per a l’equipament existent 

en la nova urbanització. La manera de calcular varia una mica, ja que depèn de la 

superfície que aquest ocupa, la qual és de 7316,31 m2. A continuació, podem veure la 

taula de càlcul per a l’equipament: 

Carrer Tipus de demanda Nº de demandes 
Potència unitària 

(W/m2) 

C Equipament 1 30 

Total 
 

1 
 

 

Carrer 
Potència de consum Potència aparent 

(kW) (kVA) 

C 219,5 243,9 

Total 219,5 243,9 

 

9.5 Dimensionament de la xarxa 
 

Un cop tenim tots els càlculs d’estimació de la demanda d’energia elèctrica per 

a la nova urbanització, i sabent que la potència aparent total és de 1511,5 kVA, podem 

dimensionar la xarxa. 
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Primerament, hem de conèixer quines potències ens poden subministrar els 

transformadors. Les possibles potències (en kVA) que ens ofereixen són de 200, 450, 

630 i 1000 kVA. 

Com veiem en els càlculs, entre els carrers A i B la potència aparent suma un 

total de 521,4 kVA, potència que es pot subministrar amb un transformador de 630 

kVA. La resta dels carrers sumen un total de 990,2 kVA de demanda, el que requereix 

un transformador de 1000 kVA. 

El fet de que amb dos transformadors es pugui abastir tota la urbanització ens 

ajuda a la seva col·locació, ja que una estació transformadora pot acollir més d’un 

transformador, però millor no passar de dos. Així, la solució adoptada serà aquesta, 

una estació transformadora amb dos transformadors, un de 630 i un de 1000 kVA. 
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10. ANNEX DE TELECOMUNICACIONS 
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10.1 Introducció 
 

L’objectiu d’aquest annex és estudiar, a partir del traçat dels nous carrers, la 

xarxa de telecomunicacions. Aquesta xarxa, degut a la seva connexió amb l’existent, 

serà gestionada per la companyia TELEFÒNICA. 

10.2 Descripció de la xarxa existent 
 

Segons la informació que s’ha pogut recollir en aquest aspecte, la xarxa ja 

existent en la zona, és a dir, la que arriba fins al carrer de Can Roca, és gestionada per 

TELEFÓNICA, i discorre soterrada en la seva totalitat.  

10.3 Descripció de la solució adoptada 
 

En l’àmbit de l’actual projecte, així com la resta de serveis, la xarxa de 

telecomunicacions és de nova implantació, fet que ens dóna pocs condicionants 

d’entrada. Tot i això, el fet que la xarxa a la qual s’ha de connectar, arribi fins a la zona 

de manera soterrada, ja ens dóna peu a seguir del mateix mode.  

De fet, en els plànols explicatius de la xarxa de telecomunicacions (apartat 13 

dels plànols), podem veure la distribució de la xarxa, i els elements que la composen. 

En aquesta xarxa es faran servir dos tipus d’arquetes, les quals tenen una funció 

bàsica cadascuna d’elles. Les arquetes del tipus H tenen una entrada de cablejat, i dues 

sortides, fet que permet una distribució ramificada. Les arquetes del tipus M tenen una 

finalitat diferent, ja que són les que es col·loquen en les entrades de les vivendes, 

permetent així l’entrada del servei als habitatges. 
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11. ANNEX D’ESPAIS VERDS I MOBILIARI URBÀ 
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11.1 Introducció 
 

L'annex que es presenta a continuació té dues finalitats. Primerament, té la 
intenció de definir els elements que configuraran les diverses zones del sector, i, 
finalment, justificar el mobiliari urbà i arbrat escollit i distribuït en el sector a 
urbanitzar. 

 

11.2 Espais verds 
 
11.2.1  Ubicació i distribució 
 

En tot el sector a urbanitzar dins del projecte, només hi ha una zona verda, 
situada entre els carrers B, G i D. Aquesta zona té una superfície total de 1.493,15 m2, 
la qual es repartirà entre zona de jocs infantils i zona de vegetació i gespa.  

 
A part de la zona esmentada, en el projecte existeix una zona de transició entre 

la urbanització i la carretera N-IIa, la qual pot ser considerada zona verda, ja que no 
serà zona de pas de vehicles ni persones, degut al seu pendent. Aquesta zona és 
continuació de la urbanització anterior i arriba fins a la mitja rotonda existent al sector, 
vorejant sempre la carretera i l'accés a la urbanització des de la nova rotonda. 

 
Els motius de posar zona verda en la urbanització són dos, bàsicament. El 

primer, les exigències del Pla d'ordenació urbanística municipal d'Esparreguera, el qual 
estipula unes superfícies mínimes de zona verda. L'altre motiu és la necessitat d'un 
espai obert per l'oci i esbarjo pels veïns, a més d'un espai d'interacció entre ells.  
 

11.3 Arbrat 
 
11.3.1  Escocells 
 

Pel que fa als escocells, s'ha previst, en tota la urbanització, que aquests 
elements siguin de 100x100 centímetres per la plantació de l'arbrat corresponent. 

 
La distància entre arbres en tota la via pública serà de 8 metres, cosa que 

facilitarà el creixement de les copes sense que destorbin. Alhora, s'ha previst, per a la 
tipologia d'arbre, una alçada  de 6 metres des de la calçada fins a l'inici del fullatge. 

 
El repartiment dels escocells en planta respon als criteris descrits als POUM. Al 

mateix temps, la repartició també respon a criteris de funcionalitat que permetin un 
pas fluid dels vianants sense obstacles i d'estètica, ja que així s'evita un recarregament 
excessiu d'arbrat.  
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11.3.2 Parterres 
 

En tota la urbanització només trobem parterres en un lloc, en la mitja rotonda 
que comunica els carrer D amb part de la urbanització. 
 
11.3.3 Descripció de l'arbrat 
 
Família: Platanaceae   
  
Nom científic: Platanus hispanica, Platanus hybrida, Platanus orientalis o occidentalis i 
Platanus acerifolia  
  
Nom popular: Plàtan  
  
Origen: Es considera una barreja entre una espècie americana (Platanus occidentalis) i 
una d'oriental (Platanus orientalis).  
 
Generalitats:  és un  arbre  caducifoli de la classe dels magnoliòpsids. Les  flors 
apareixen en estructures globulars dotades d'un llarg peduncle, són unisexuals 
monoiques. La pol·linització és a través del vent. Les flors masculines cauen una 
vegada han deixat anar el  pol·len i les femenines desenvolupen els fruits que són 
aquenis agrupats en les estructures globulars.  
 
Utilitats: Al nord-est de Catalunya, excepcionalment, és una espècie forestal aprofitada 
per la fusta. Majoritàriament, però, ha estat molt emprat com a arbre ornamental, 
sobretot en l'arbrat d'alineació (al llarg de carrers i carreteres) i  també en parcs i fonts. 
En alguns llocs es troba subespontani en boscos de ribera.  
 

 
Imatge del tipus d'arbrat seleccionat (Platanus Hispanica) 
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11.4 Sistema de reg 
 

Es proposa, segons recomanació, un sistema de reg amb anell de degoteig per a 
tot l’arbrat d’alienació, sense importar al carrer en què es troba. El manteniment dels 
parterres es farà manualment a través del servei municipal o d’una concessió 
determinada.  

  
El degoteig partirà de la xarxa de reg,  que s’ha distribuït segons s’especifica al 

plànol corresponent, mitjançant una canonada que connectarà la xarxa amb un 
comptador i un programador (per a garantir el funcionament del reg). Des d’aquest 
punt sortiran unes canonades de polietilè de 63 mil·límetres fins a una vàlvula de pas.  

  
La distribució exacta del sistema de reg, així com la ubicació dels deferents 

elements que el configuren està detallada a l’apartat 14 dels plànols.  
 

11.5 Mobiliari urbà 
 
11.5.1 Distribució 
 

Els diferents elements que conformen el mobiliari urbà se situen a la via pública 
perquè el ciutadà els utilitzi. Aquests elements són necessaris per a una correcta 
definició de l’espai urbà que ha d’ajudar a potenciar la funció de relació social que té el 
carrer, i són els que s'enumeren a continuació:  
 

- Bancs   
- Papereres  

  
11.5.2 Bancs 
 

En tota la urbanització, només hi haurà bancs en el parc o zona verda descrita 
anteriorment. 
 
 Hi haurà un total de 5 bancs en tota l'àrea del projecte.  
 
 Els bancs que s'instal·laran seran els bancs tipus "Onda" de la casa "Doublet", 
com es mostra a la fotografia següent: 

 
Fotografia del tipus de banc usat en el projecte 
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Detall i mides del banc utilitzats en el projecte 
 
11.5.3 Papereres 
 

Aquest element de mobiliari urbà el trobem al llarg de tota la urbanització, ja 
que si en facilitem l’ús contribuirem a una millor imatge i ecologia de la zona.  
  

El model de papelera que s’ha utilitazat és la paperera circular, de la casa 
"Doublet" i és d’acer. Aquest fet provoca que s’hagi de dur a terme un control i un 
manteniment especial per evitar, en la mesura que sigui possible, una pèrdua de la 
qualitat visual de l’entorn causada per la corrosió.  
  

En tota l’àrea projectada hi trobem un total de 22 papereres.  
 

 
Fotografia del tipus de paperera utilitzada en el projecte 
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Amidaments 



Pressupost de Seguretat i Salut: Projecte d´urbanització del sector nº 5 d´Esparreguera

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 15,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 15,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 15,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 15,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 H1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta
elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

Euro



Pressupost de Seguretat i Salut: Projecte d´urbanització del sector nº 5 d´Esparreguera

AMIDAMENTS Pàg.: 2

2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 15,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 H144B104 u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i partícules
tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 15,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 15,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 15,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

9 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 15,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

10 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 15,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

11 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 15,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

12 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 15,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

13 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

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

3 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

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

3 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 100,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 150,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 150,000

4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Hores

2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 40,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

Euro



Pressupost de Seguretat i Salut: Projecte d´urbanització del sector nº 5 d´Esparreguera

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

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

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 H15Z2011 h Senyaler

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Hores

2 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 100,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 100,000

8 HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 HX11X064 u Cinturó portaeines

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 15,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  EXTINCIÓ D'INCENDIS

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

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

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

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

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 HG42439D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

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

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

1 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica, instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

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

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

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

3 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

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

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

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

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W, preu
alt, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

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

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

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

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

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

3 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

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

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

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

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

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

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Hores

2 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 100,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  INSTAL·LACIONS MÈDIQUES

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

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

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

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

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 15,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

Euro
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2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 15,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

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

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 07  FORMACIÓ I REUNIONS

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 60,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 60,000

2 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 15,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Euro
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H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

5,93 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

H1423230P-3 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer

recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades

segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,07 €

(CINC EUROS AMB SET CENTIMS)

H142AC60P-4 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb

protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,15 €

(VUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

H1432012P-5 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,51 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

H1442012P-6 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de

fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

14,73 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

H144B104P-7 u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors,

fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons

CE

5,58 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

H1451110P-8 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,

dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,13 €

(UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

H1461164P-9 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla

metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

15,93 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

H1465376P-10 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell

rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de

despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i

sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

26,48 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
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H1481131P-11 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,08 €

(DOTZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

H1487350P-12 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de

gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,39 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

H1488580P-13 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i

UNE-EN 348

15,01 €

(QUINZE EUROS AMB UN CENTIMS)

H148E700P-14 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i

UNE-EN 471

31,36 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

H153A9F1P-15 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,06 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)

H15B0007P-16 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 95,76 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

H15Z1001P-17 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 42,69 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

H15Z2011P-18 h Senyaler 19,44 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

H16F1003P-19 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 139,50 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

H16F1004P-20 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,44 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

HBB21201P-21 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

58,34 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

HBC1A081P-22 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,56 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

HBC1F501P-23 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs 10,12 €

(DEU EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

HE732402P-24 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,

instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

73,27 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
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HG42429DP-25 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar

(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i

indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN

61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

75,15 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

HG42439DP-26 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar

(2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i

indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN

61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

75,30 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

HGD1222EP-27 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500

mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

25,41 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

HJA26321P-28 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència

750 a 1500 W, preu alt, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el

desmuntatge inclòs

322,81 €

(TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

HM31161JP-29 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclòs

45,61 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

HQU1A502P-30 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i

aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment

de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

1.515,36 €

(MIL CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

HQU21301P-31 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 47,59 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

HQU22301P-32 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

58,34 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

HQU25701P-33 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs

22,18 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
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HQU27902P-34 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb

capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

29,84 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

HQU2AF02P-35 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 114,81 €

(CENT CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

HQU2D102P-36 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 55,36 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

HQU2GF01P-37 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

54,88 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

HQUA1100P-38 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

114,45 €

(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

HQUA3100P-39 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball

75,83 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

HQUAAAA0P-40 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 192,48 €

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

HQUACCJ0P-41 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 20,53 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

HQUAM000P-42 u Reconeixement mèdic 35,25 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

HQUAP000P-43 u Curset de primers auxilis i socorrisme 201,25 €

(DOS-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

HQUZM000P-44 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 19,44 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

5,93 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,93000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer

recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades

segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,07 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer re 5,07000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb

protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,15 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 8,15000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,51 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 18,51000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de

fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

14,73 €

B1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre p 14,73000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H144B104 u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors,

fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons

CE

5,58 €

B144B104 u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vap 5,58000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,

dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,13 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de p 1,13000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla

metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

15,93 €
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B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb p 15,93000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell

rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de

despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i

sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

26,48 €

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 26,48000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,08 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,08000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de

gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,39 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0.3 4,39000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i

UNE-EN 348

15,01 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 15,01000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i

UNE-EN 471

31,36 €

B148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-E 31,36000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,06 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 11,37500 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,28000 €

Altres conceptes 6,40500 €

P-16 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 95,76 €

B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 95,76000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 42,69 €

Altres conceptes 42,69000 €

P-18 H15Z2011 h Senyaler 19,44 €

Altres conceptes 19,44000 €

P-19 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 139,50 €
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Altres conceptes 139,50000 €

P-20 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,44 €

Altres conceptes 19,44000 €

P-21 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

58,34 €

BBL1AHA2 u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 38,90000 €

Altres conceptes 19,44000 €

P-22 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,56 €

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora 5,20000 €

Altres conceptes 1,36000 €

P-23 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs 10,12 €

BBC1F500 u Globus de llum vermella per a senyalització 8,18000 €

Altres conceptes 1,94000 €

P-24 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,

instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

73,27 €

BE732400 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elè 48,60000 €

Altres conceptes 24,67000 €

P-25 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar

(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i

indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN

61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

75,15 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,33000 €

BG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bi 60,85000 €

Altres conceptes 13,97000 €

P-26 HG42439D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar

(2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i

indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN

61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

75,30 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,33000 €

BG42439D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bi 61,00000 €

Altres conceptes 13,97000 €

P-27 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500

mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

25,41 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,93000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 11,03000 €

Altres conceptes 10,45000 €

P-28 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència

750 a 1500 W, preu alt, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el

desmuntatge inclòs

322,81 €
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BJA26320 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 7 280,97000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,60000 €

Altres conceptes 41,24000 €

P-29 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclòs

45,61 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,28000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 36,35000 €

Altres conceptes 8,98000 €

P-30 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i

aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment

de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

1.515,36 €

BQU1A504 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i 1.495,64000 €

Altres conceptes 19,72000 €

P-31 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 47,59 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització rà 1,49730 €

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 23,16000 €

Altres conceptes 22,93270 €

P-32 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

58,34 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, per a 3 53,41000 €

Altres conceptes 4,93000 €

P-33 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs

22,18 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 19,22000 €

Altres conceptes 2,96000 €

P-34 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb

capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

29,84 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m d'amplària, amb c 22,93750 €

Altres conceptes 6,90250 €

P-35 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 114,81 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 107,90000 €

Altres conceptes 6,91000 €

P-36 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 55,36 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos 52,40000 €

Altres conceptes 2,96000 €

P-37 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

54,88 €
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BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 52,91000 €

Altres conceptes 1,97000 €

P-38 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

114,45 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 114,45000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-39 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball

75,83 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 75,83000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-40 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 192,48 €

BQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 192,48000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-41 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 20,53 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 20,53000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-42 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-43 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 201,25 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 201,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-44 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 19,44 €

Altres conceptes 19,44000 €
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Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 Proteccions individuals

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,93 15,000 88,95

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,

amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades

segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,99 15,000 89,85

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de

barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D

foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN

169 (P - 3)

5,07 15,000 76,05

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres

antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 5)

18,51 15,000 277,65

5 H1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú

natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula

d'exhalació, homologat segons CE (P - 6)

14,73 15,000 220,95

6 H144B104 u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre

contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb un

mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE (P - 7)

5,58 15,000 83,70

7 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits

índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i

subjecció elàstica al canell (P - 8)

1,13 15,000 16,95

8 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del

formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO

20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

15,93 15,000 238,95

9 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,

resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb

turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment

ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes

al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

(P - 10)

26,48 15,000 397,20

10 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 11) 12,08 15,000 181,20

11 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de

PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -

12)

4,39 15,000 65,85

12 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades

segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 14)

31,36 15,000 470,40

13 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,

UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 13)

15,01 4,000 60,04

14 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i

suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm

de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,

homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)

8,15 4,000 32,60

TOTAL Capítol 01.01 2.300,34

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 Proteccions col·lectives

1 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs

(P - 23)

10,12 100,000 1.012,00

euros
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2 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,

fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

58,34 10,000 583,40

3 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el

desmuntatge inclòs (P - 22)

6,56 150,000 984,00

4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada

amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el

desmuntatge inclòs (P - 15)

23,06 10,000 230,60

5 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

(P - 17)

42,69 40,000 1.707,60

6 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques

en tensió (P - 16)

95,76 2,000 191,52

7 H15Z2011 h Senyaler (P - 18) 19,44 100,000 1.944,00

8 HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera (P - 0) 39,99 5,000 199,95

9 HX11X064 u Cinturó portaeines (P - 0) 18,28 15,000 274,20

TOTAL Capítol 01.02 7.127,27

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 Extinció d'incendis

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,

pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

45,61 5,000 228,05

TOTAL Capítol 01.03 228,05

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 Instal·lacions elèctriques

1 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300

µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre,

clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

25,41 1,000 25,41

2 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A

d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de

desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador

mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma

UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en

perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 25)

75,15 1,000 75,15

3 HG42439D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A

d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió

fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de

defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN

61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN,

desmuntatge inclòs (P - 26)

75,30 1,000 75,30

TOTAL Capítol 01.04 175,86

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 Instal·lacions d'higiene i benestar

1 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W

de potència elèctrica, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

73,27 2,000 146,54

2 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

54,88 4,000 219,52

euros
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3 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de

plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,

revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb

instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció

diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

1.515,36 1,000 1.515,36

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de

0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

58,34 1,000 58,34

5 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer

esmaltat, de potència 750 a 1500 W, preu alt, col·locat en posició

vertical amb fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs

(P - 28)

322,81 1,000 322,81

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m

d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el

desmuntatge inclòs (P - 34)

29,84 2,000 59,68

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat

per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

22,18 4,000 88,72

8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el

desmuntatge inclòs (P - 35)

114,81 1,000 114,81

9 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb

el desmuntatge inclòs (P - 36)

55,36 1,000 55,36

10 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler

de fusta (P - 31)

47,59 1,000 47,59

11 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 44) 19,44 100,000 1.944,00

TOTAL Capítol 01.05 4.572,73

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 Instal·lacions mèdiques

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball (P - 38)

114,45 1,000 114,45

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut

establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 39)

75,83 1,000 75,83

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 42) 35,25 15,000 528,75

4 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 41) 20,53 15,000 307,95

5 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament (P - 40) 192,48 1,000 192,48

TOTAL Capítol 01.06 1.219,46

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 07 Formació i reunions

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -

20)

19,44 60,000 1.166,40

2 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -

19)

139,50 10,000 1.395,00

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 43) 201,25 15,000 3.018,75

TOTAL Capítol 01.07 5.580,15

euros
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euros
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,02000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,02000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,78000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,78000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,02000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 24,22000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 22,69000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 20,44000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,41000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,44000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 21,50000 €

A0140000 h Manobre 19,25000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,92000 €



01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment 91,95000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 78,44000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 42,27000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 182,49000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62,96000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,61000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,30000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 38,50000 €

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 41,38000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €

C1503000 h Camió grua 46,00000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 48,42000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 38,97000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 25,29000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 48,98000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,87000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,20000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 38,40000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 29,37000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,59000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,86000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,11000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 18,12000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 19,94000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,37000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 16,36000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,71000 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 19,94000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19,53000 €

B033S500 t Grava de granulat reciclat mixt formigó-ceràmic de 20 a 40 mm 13,05000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 16,28000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 105,75000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,16000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,31000 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,45000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,56000 €

B064300C m3 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

64,56000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,92000 €

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

42,96000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

39,31000 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 3,08000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,56000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,29000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,51000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,23000 €

B96517D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

3,78000 €

B981U110 m Gual per a vehicles de 40 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció
42x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 42x40x30 cm conformats amb quart de
circumferencia de 40 cm de radi

94,79000 €

B981U125 m Gual per a vianants de 120 cm, recte de pedra granítica, amb les cares vistes flamejades, format
per rampes de 121.8x40x6 cm, inclos part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i
semafor, col·locat sobre solera de formigo de resistencia 15 n/mm2 de 10 cm de gruix

162,14000 €

B9E1F200 m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 7,59000 €

B9H18210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració

49,86000 €

B9H32110 t Mescla bituminosa discontínua en calent de composició M-8 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració

53,43000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7,78000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,77000 €
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BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 54,59000 €

BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 69,46000 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 46,40000 €

BBM12702 u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 94,17000 €

BBM13602 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 76,47000 €

BBMZ2610 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 20,55000 €

BD52V0DQ m Bloc prefabricat de formigó amb una cara en V, de 60x30 cm i 13 cm de gruix 9,93000 €

BD5ZJJJ0 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de
pes

65,71000 €

BD757000 m Tub de formigó de diàmetre 30 cm 7,26000 €

BD759000 m Tub de formigó de diàmetre 40 cm 10,43000 €

BD75B000 m Tub de formigó de diàmetre 50 cm 14,98000 €

BD75D000 m Tub de formigó de diàmetre 60 cm 20,89000 €

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 145 kg de pes 73,52000 €

BDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis

17,14000 €

BDK2UC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis

32,69000 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 15,00000 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 35,70000 €

BFB19450 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

1,74000 €

BFB1E450 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

5,01000 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,02000 €

BG112590 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl·lics, de 160 A, segons esquema
Unesa número 7

180,73000 €

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,26000 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,65000 €

BG312300 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x2.5 mm2 0,62000 €

BG314500 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 2,31000 €

BG31X500 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent
al foc UNE-EN 50200, pentapolar de secció 5x6 mm2

8,46000 €

BGG111A0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE
21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 630 kVA de potència, tensió assignada 24 kV,
tensió primari 20 kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o de 230/420 V entre fases en
buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%, + 5%, + 7,5%, +
10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o exterior,
cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), conmutador de regulació maniobrable sense tensió,
passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de
buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e
instruccions de servei

16.907,00000 €

BGG111C0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE
21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 1000 kVA de potència, tensió assignada 24 kV,
tensió primari 20 kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o de 230/420 V entre fases en
buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%, + 5%, + 7,5%, +
10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o exterior,
cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), conmutador de regulació maniobrable sense tensió,
passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de

22.882,00000 €
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buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e
instruccions de servei

BGJ14222 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre de transformació de
superfície i maniobra interior, tensió assignada de 24 kV, amb 3 portes (1 vianants i 2
transformador), amb enllumenat connectat i governat des del quadre de BT, ventilació natural, per
a 2 transformadors de 630 kVA de potència màxima

15.665,00000 €

BGK22660 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x95 mm2 de
secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de
coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1)

6,71000 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 10,88000 €

BHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic

2.484,27000 €

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic 94,16000 €

BHM11N22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

438,94000 €

BHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 8 m i 1.5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

368,24000 €

BHN23L80 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de mercuri
de 400 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip

751,03000 €

BHN33C80 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip

198,30000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 38,94000 €

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 38,94000 €

BJS51730 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm

1,05000 €

BJS51750 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
50 cm

0,84000 €

BM212420 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada

826,69000 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,77000 €

BN218320 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu
alt

49,89000 €

BQ115TN1 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 17 llistons de 4x4
cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa

169,29000 €

BQ213110 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base perforada,
vora de forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

100,03000 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

53,16000 €

BR3P2250 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3

55,80000 €

BR44D41A u Platanus hispanica (clons nordeuropeus) de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua 34,09000 €
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D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 74,57000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,92000 = 20,91600

Subtotal: 20,91600 20,91600

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,77000 = 1,32750

Subtotal: 1,32750 1,32750

Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 20,37000 = 30,96240

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

0,200      x 105,75000 = 21,15000

Subtotal: 52,11240 52,11240

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20916

COST DIRECTE 74,56506

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,56506

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 78,69000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 19,92000 = 17,92800

Subtotal: 17,92800 17,92800

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,87000 = 1,29150

Subtotal: 1,29150 1,29150

Materials

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 19,53000 = 30,27150

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 19,94000 = 12,96100

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

0,150      x 105,75000 = 15,86250

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,11000 = 0,19980

Subtotal: 59,29480 59,29480
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17928

COST DIRECTE 78,69358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,69358

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 84,87000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,92000 = 21,91200

Subtotal: 21,91200 21,91200

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200

Subtotal: 1,06200 1,06200

Materials

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

0,225      x 105,75000 = 23,79375

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 18,12000 = 11,77800

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,71000 = 25,90050

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,11000 = 0,19980

Subtotal: 61,67205 61,67205

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21912

COST DIRECTE 84,86517

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,86517

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 81,22000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 19,92000

Subtotal: 19,92000 19,92000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900
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Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

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

0,250      x 105,75000 = 26,43750

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 20,37000 = 33,20310

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

Subtotal: 59,86260 59,86260

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19920

COST DIRECTE 81,22080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,22080

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 92,73000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 19,92000

Subtotal: 19,92000 19,92000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

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

0,380      x 105,75000 = 40,18500

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 20,37000 = 30,96240

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

Subtotal: 71,36940 71,36940

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19920

COST DIRECTE 92,72760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,72760

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 110,95000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,92000 = 20,91600

Subtotal: 20,91600 20,91600

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

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

0,200      x 105,75000 = 21,15000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 20,37000 = 31,16610

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

Subtotal: 88,53810 88,53810

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20916

COST DIRECTE 110,94651

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,94651
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P-1 E2311157 m2 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m
d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una
protecció del 70%

Rend.: 1,000 24,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,500 /R x 20,44000 = 10,22000

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 23,02000 = 11,51000

Subtotal: 21,73000 21,73000

Materials

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0141      x 8,56000 = 0,12070

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,950      x 0,44000 = 2,17800

B0A31000 kg Clau acer 0,100      x 1,15000 = 0,11500

Subtotal: 2,41370 2,41370

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,54325

COST DIRECTE 24,68695
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,68695

P-2 EG31X506 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+)
0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc
UNE-EN 50200, pentapolar de secció 5x6 mm2,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 10,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,41000 = 0,81640

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,78000 = 0,95120

Subtotal: 1,76760 1,76760

Materials

BG31X500 m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+)
0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc
UNE-EN 50200, pentapolar de secció 5x6 mm2

1,020      x 8,46000 = 8,62920

Subtotal: 8,62920 8,62920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02651

COST DIRECTE 10,42331
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,42331

P-3 EGJ14222 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura
monobloc), per a centre de transformació de
superfície i maniobra interior, tensió assignada de 24
kV, amb 3 portes (1 vianants i 2 transformador), amb
enllumenat connectat i governat des del quadre de
BT, ventilació natural, per a 2 transformadors de 1000
kVA de potència unitària màxima, col·locat

Rend.: 1,000 16.551,20 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 24,000 /R x 20,41000 = 489,84000

A012H000 h Oficial 1a electricista 8,000 /R x 23,78000 = 190,24000

Subtotal: 680,08000 680,08000

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 4,000 /R x 48,98000 = 195,92000

Subtotal: 195,92000 195,92000

Materials

BGJ14222 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura
monobloc), per a centre de transformació de
superfície i maniobra interior, tensió assignada de 24
kV, amb 3 portes (1 vianants i 2 transformador), amb
enllumenat connectat i governat des del quadre de
BT, ventilació natural, per a 2 transformadors de 630
kVA de potència màxima

1,000      x 15.665,0000 = 15.665,00000

Subtotal: 15.665,00000 15.665,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 10,20120

COST DIRECTE 16.551,20120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16.551,20120

P-4 EGK22661 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació
UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x95 mm2 de
secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè
reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure
de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica (Z1), soterrat

Rend.: 1,000 11,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 20,41000 = 2,04100

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 23,78000 = 2,37800

Subtotal: 4,41900 4,41900

Materials

BGK22660 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació
UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x95 mm2 de
secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè
reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure
de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica (Z1)

1,020      x 6,71000 = 6,84420

Subtotal: 6,84420 6,84420
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06629

COST DIRECTE 11,32949
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,32949

P-5 F2226241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4
m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora gran i amb les terres deixades a la
vora

Rend.: 1,000 8,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 19,25000 = 0,38500

Subtotal: 0,38500 0,38500

Maquinària

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 0,047 /R x 182,49000 = 8,57703

Subtotal: 8,57703 8,57703

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00578

COST DIRECTE 8,96781
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,96781

P-6 F2285LS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb graves procedents de granulats reciclats mixts
formigó-ceràmica, de 20 a 40 mm, per a drenatge, en
tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant

Rend.: 1,000 29,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 19,92000 = 3,98400

Subtotal: 3,98400 3,98400

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,050 /R x 60,38000 = 3,01900

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 8,61000 = 1,72200

Subtotal: 4,74100 4,74100

Materials

B033S500 t Grava de granulat reciclat mixt formigó-ceràmic de 20
a 40 mm

1,550      x 13,05000 = 20,22750

Subtotal: 20,22750 20,22750
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05976

COST DIRECTE 29,01226
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,01226

P-7 F2412065 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i
fins a 5 km

Rend.: 1,000 2,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,058 /R x 38,50000 = 2,23300

Subtotal: 2,23300 2,23300

COST DIRECTE 2,23300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,23300

P-8 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat
reciclat, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM

Rend.: 1,000 24,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250

Subtotal: 0,96250 0,96250

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,60000 = 1,06500

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 66,20000 = 1,98600

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

Subtotal: 5,04425 5,04425

Materials

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 1,150      x 16,28000 = 18,72200

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

Subtotal: 18,77750 18,77750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01444

COST DIRECTE 24,79869
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,79869

P-9 F922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

Rend.: 1,000 25,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250

Subtotal: 0,96250 0,96250

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,60000 = 1,06500

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 66,20000 = 2,64800

Subtotal: 5,70625 5,70625

Materials

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 16,36000 = 18,81400

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

Subtotal: 18,86950 18,86950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01444

COST DIRECTE 25,55269
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,55269

P-10 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat,
amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Rend.: 1,000 23,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250

Subtotal: 0,96250 0,96250

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,60000 = 1,06500

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,004 /R x 66,20000 = 0,26480

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

Subtotal: 3,32305 3,32305

Materials

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 1,150      x 16,28000 = 18,72200

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

Subtotal: 18,77750 18,77750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01444

COST DIRECTE 23,07749
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,07749

P-11 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 88,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 19,92000 = 3,18720

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 23,02000 = 3,68320

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 19,25000 = 9,24000

Subtotal: 16,11040 16,11040

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,160 /R x 4,86000 = 0,77760

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 25,29000 = 4,04640

Subtotal: 4,82400 4,82400

Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 64,56000 = 67,78800

Subtotal: 67,78800 67,78800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24166

COST DIRECTE 88,96406
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,96406

P-12 F96517D5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-5

Rend.: 1,000 22,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,482 /R x 19,25000 = 9,27850

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 23,02000 = 5,52480

Subtotal: 14,80330 14,80330

Materials

B96517D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

1,050      x 3,78000 = 3,96900

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 39,31000 = 0,08255

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0561      x 62,92000 = 3,52981

Subtotal: 7,58136 7,58136
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22205

COST DIRECTE 22,60671
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,60671

P-13 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 87,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 23,02000 = 4,60400

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 19,25000 = 11,55000

Subtotal: 16,15400 16,15400

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,060 /R x 4,86000 = 0,29160

Subtotal: 0,29160 0,29160

Materials

B064300C m3 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

1,100      x 64,56000 = 71,01600

Subtotal: 71,01600 71,01600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24231

COST DIRECTE 87,70391
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,70391

P-14 F975BASA m Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en
forma de cuneta de secció en v, de 60x30 cm i 13 cm
de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 43,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,765 /R x 23,02000 = 17,61030

A0140000 h Manobre 0,765 /R x 19,25000 = 14,72625

Subtotal: 32,33655 32,33655

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,11000 = 0,00222

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

0,002      x 105,75000 = 0,21150

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0095      x 81,22080 = 0,77160
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BD52V0DQ m Bloc prefabricat de formigó amb una cara en V, de
60x30 cm i 13 cm de gruix

1,000      x 9,93000 = 9,93000

Subtotal: 10,91532 10,91532

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48505

COST DIRECTE 43,73692
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,73692

P-15 F981U110 m Gual per a vehicles de 40 cm, de pedra granítica, gra
fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 42x30
cm, inclòs part proporcional de caps de remat de
42x40x30 cm conformats amb quart de
circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb base
de formigó

Rend.: 1,000 138,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 19,92000 = 27,88800

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 23,02000 = 9,20800

Subtotal: 37,09600 37,09600

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,008      x 92,72760 = 0,74182

B981U110 m Gual per a vehicles de 40 cm, de pedra granítica, gra
fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 42x30
cm, inclòs part proporcional de caps de remat de
42x40x30 cm conformats amb quart de
circumferencia de 40 cm de radi

1,000      x 94,79000 = 94,79000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,084      x 62,92000 = 5,28528

Subtotal: 100,81710 100,81710

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55644

COST DIRECTE 138,46954
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,46954

P-16 F981U125 m Gual per a vianants de 120 cm, recte, de pedra
granítica, amb les cares vistes flamejades, format per
rampes de 121,8x40x6 cm, inclòs part proporcional de
caps de remat i forats per a papereres i semàfor,
col·locat amb base de formigó

Rend.: 1,000 222,33 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,800 /R x 19,92000 = 35,85600

A0121000 h Oficial 1a 0,600 /R x 23,02000 = 13,81200

Subtotal: 49,66800 49,66800

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,120      x 62,92000 = 7,55040

B981U125 m Gual per a vianants de 120 cm, recte de pedra
granítica, amb les cares vistes flamejades, format per
rampes de 121.8x40x6 cm, inclos part proporcional de
caps de remat i forats per a papereres i semafor,
col·locat sobre solera de formigo de resistencia 15
n/mm2 de 10 cm de gruix

1,000      x 162,14000 = 162,14000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,024      x 92,72760 = 2,22546

Subtotal: 171,91586 171,91586

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74502

COST DIRECTE 222,32888
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 222,32888

P-17 F9E1F205 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4
cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Rend.: 1,000 26,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 19,25000 = 5,19750

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 23,02000 = 9,89860

Subtotal: 15,09610 15,09610

Materials

B9E1F200 m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 7,59000 = 7,74180

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 3,08000 = 0,78540

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

0,0031      x 160,16000 = 0,49650

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,11000 = 0,01110

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

0,0306      x 74,56506 = 2,28169

Subtotal: 11,31649 11,31649
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22644

COST DIRECTE 26,63903
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,63903

P-18 F9H18214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-20 amb granulat calcari i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
98 % de l'assaig marshall

Rend.: 1,000 54,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,02000 = 0,43738

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,25000 = 1,65550

Subtotal: 2,09288 2,09288

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

Subtotal: 2,06054 2,06054

Materials

B9H18210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració

1,000      x 49,86000 = 49,86000

Subtotal: 49,86000 49,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03139

COST DIRECTE 54,04481
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,04481

P-19 F9H32110 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent
de composició M-8 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, per a una capa de trànsit de 2
cm de gruix

Rend.: 1,000 2,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0024 /R x 19,25000 = 0,04620

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,0012 /R x 23,02000 = 0,02762

Subtotal: 0,07382 0,07382

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,0006 /R x 60,52000 = 0,03631

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0006 /R x 53,99000 = 0,03239
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C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0006 /R x 66,20000 = 0,03972

Subtotal: 0,10842 0,10842

Materials

B9H32110 t Mescla bituminosa discontínua en calent de
composició M-8 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració

0,046      x 53,43000 = 2,45778

Subtotal: 2,45778 2,45778

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00111

COST DIRECTE 2,64113
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,64113

P-20 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
ECI, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 19,92000 = 0,05976

Subtotal: 0,05976 0,05976

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,42000 = 0,08526

Subtotal: 0,08526 0,08526

Materials

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 1,000      x 0,45000 = 0,45000

Subtotal: 0,45000 0,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00090

COST DIRECTE 0,59592
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,59592

P-21 F9J13R40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
ECR-1, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 19,92000 = 0,05976

Subtotal: 0,05976 0,05976

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,42000 = 0,08526

Subtotal: 0,08526 0,08526

Materials

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 1,000      x 0,31000 = 0,31000

Subtotal: 0,31000 0,31000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00090

COST DIRECTE 0,45592
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,45592

P-22 FD5J6F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 94,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,500 /R x 23,02000 = 34,53000

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,25000 = 28,87500

Subtotal: 63,40500 63,40500

Materials

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,29000 = 1,29903

B064300C m3 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

0,431      x 64,56000 = 27,82536

B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 2,51000 = 1,40560

Subtotal: 30,52999 30,52999

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,95108

COST DIRECTE 94,88607
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,88607

P-23 FD5ZJJJ4 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa
grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes,
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 82,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,25000 = 6,73750

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 23,02000 = 8,05700

Subtotal: 14,79450 14,79450

Materials

BD5ZJJJ0 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa
grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes

1,000      x 65,71000 = 65,71000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 39,31000 = 1,57240

Subtotal: 67,28240 67,28240
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22192

COST DIRECTE 82,29882
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,29882

P-24 FD757515 m Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat
interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 10
cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 46,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 23,02000 = 13,81200

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 19,25000 = 11,55000

Subtotal: 25,36200 25,36200

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,100 /R x 42,27000 = 4,22700

Subtotal: 4,22700 4,22700

Materials

BD757000 m Tub de formigó de diàmetre 30 cm 1,050      x 7,26000 = 7,62300

B064300C m3 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

0,135      x 64,56000 = 8,71560

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,002      x 92,72760 = 0,18546

Subtotal: 16,52406 16,52406

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38043

COST DIRECTE 46,49349
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,49349

P-25 FD759575 m Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat
interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 15
cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 57,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,650 /R x 19,25000 = 12,51250

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,650 /R x 23,02000 = 14,96300

Subtotal: 27,47550 27,47550

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,120 /R x 42,27000 = 5,07240
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Subtotal: 5,07240 5,07240

Materials

BD759000 m Tub de formigó de diàmetre 40 cm 1,050      x 10,43000 = 10,95150

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,002      x 92,72760 = 0,18546

B064300C m3 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

0,206      x 64,56000 = 13,29936

Subtotal: 24,43632 24,43632

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41213

COST DIRECTE 57,39635
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,39635

P-26 FD75B575 m Claveguera de tub de formigó de D=50 cm, rejuntat
interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 15
cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 69,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 19,25000 = 14,43750

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,750 /R x 23,02000 = 17,26500

Subtotal: 31,70250 31,70250

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,120 /R x 42,27000 = 5,07240

Subtotal: 5,07240 5,07240

Materials

BD75B000 m Tub de formigó de diàmetre 50 cm 1,050      x 14,98000 = 15,72900

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,003      x 92,72760 = 0,27818

B064300C m3 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

0,252      x 64,56000 = 16,26912

Subtotal: 32,27630 32,27630

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47554

COST DIRECTE 69,52674
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,52674
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P-27 FD75D575 m Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat
interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 15
cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 86,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,850 /R x 23,02000 = 19,56700

A0140000 h Manobre 0,850 /R x 19,25000 = 16,36250

Subtotal: 35,92950 35,92950

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,140 /R x 42,27000 = 5,91780

Subtotal: 5,91780 5,91780

Materials

BD75D000 m Tub de formigó de diàmetre 60 cm 1,050      x 20,89000 = 21,93450

B064300C m3 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

0,344      x 64,56000 = 22,20864

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,004      x 92,72760 = 0,37091

Subtotal: 44,51405 44,51405

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53894

COST DIRECTE 86,90029
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,90029

P-28 FDD26525 m Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 238,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 4,304 /R x 23,02000 = 99,07808

A0140000 h Manobre 4,304 /R x 19,25000 = 82,85200

Subtotal: 181,93008 181,93008

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,007      x 1,11000 = 0,00777

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

131,988      x 0,23000 = 30,35724

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

0,017      x 105,75000 = 1,79775

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5

0,193      x 110,94651 = 21,41268
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N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Subtotal: 53,57544 53,57544

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,72895

COST DIRECTE 238,23447
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 238,23447

P-29 FDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa,
de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 92,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 23,02000 = 9,43820

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 19,25000 = 7,89250

Subtotal: 17,33070 17,33070

Materials

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa
de D=70 cm i 145 kg de pes

1,000      x 73,52000 = 73,52000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,036      x 39,31000 = 1,41516

Subtotal: 74,93516 74,93516

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25996

COST DIRECTE 92,52582
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,52582

P-30 FDG31357 m Canalització amb tub de PVC corrugat de D=80 mm i
dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 6,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,010 /R x 23,02000 = 0,23020

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,25000 = 0,19250

Subtotal: 0,42270 0,42270

Materials

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,050      x 1,26000 = 1,32300

B064300C m3 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

0,066      x 64,56000 = 4,26096

Subtotal: 5,58396 5,58396
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00634

COST DIRECTE 6,01300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,01300

P-31 FDG34377 m Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de
D=80 mm i dau de recobriment de 30x30 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 12,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,014 /R x 23,02000 = 0,32228

A0140000 h Manobre 0,014 /R x 19,25000 = 0,26950

Subtotal: 0,59178 0,59178

Materials

B064300C m3 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

0,099      x 64,56000 = 6,39144

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

4,200      x 1,26000 = 5,29200

Subtotal: 11,68344 11,68344

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00888

COST DIRECTE 12,28410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,28410

P-32 FDG52557 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 10,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,012 /R x 19,25000 = 0,23100

A0121000 h Oficial 1a 0,012 /R x 23,02000 = 0,27624

Subtotal: 0,50724 0,50724

Materials

B064300C m3 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

0,066      x 64,56000 = 4,26096

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 2,65000 = 5,56500
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Subtotal: 9,82596 9,82596

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00761

COST DIRECTE 10,34081
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,34081

P-33 FDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terres de l'excavació

Rend.: 1,000 60,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 23,02000 = 11,51000

Subtotal: 30,76000 30,76000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 46,00000 = 9,20000

Subtotal: 9,20000 9,20000

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,054      x 62,92000 = 3,39768

BDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis

1,000      x 17,14000 = 17,14000

Subtotal: 20,53768 20,53768

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46140

COST DIRECTE 60,95908
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,95908

P-34 FDK2UC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terres de l'excavació

Rend.: 1,000 91,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 23,02000 = 12,66100

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 19,25000 = 21,17500

Subtotal: 33,83600 33,83600
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Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,400 /R x 46,00000 = 18,40000

Subtotal: 18,40000 18,40000

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,096      x 62,92000 = 6,04032

BDK2UC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis

1,000      x 32,69000 = 32,69000

Subtotal: 38,73032 38,73032

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50754

COST DIRECTE 91,47386
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,47386

P-35 FDK2UG30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis, col·locat sobre fons de 15 cm de grava i
reblert lateral amb terres de l'excavació

Rend.: 1,000 88,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 19,25000 = 21,17500

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 23,02000 = 12,66100

Subtotal: 33,83600 33,83600

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,400 /R x 46,00000 = 18,40000

Subtotal: 18,40000 18,40000

Materials

BDK2UC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis

1,000      x 32,69000 = 32,69000

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,173      x 19,94000 = 3,44962

Subtotal: 36,13962 36,13962

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50754

COST DIRECTE 88,88316
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,88316

P-36 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 30,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,25000 = 6,73750

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 23,02000 = 8,05700

Subtotal: 14,79450 14,79450

Materials

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

0,0042      x 42,96000 = 0,18043

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

1,000      x 15,00000 = 15,00000

Subtotal: 15,18043 15,18043

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22192

COST DIRECTE 30,19685
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,19685

P-37 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 55,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,25000 = 8,66250

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 23,02000 = 10,35900

Subtotal: 19,02150 19,02150

Materials

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 35,70000 = 35,70000

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

0,0063      x 42,96000 = 0,27065

Subtotal: 35,97065 35,97065

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28532

COST DIRECTE 55,27747
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,27747

P-38 FG112592 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
borns bimetàl·lics, de 160 A, segons esquema unesa
número 7 i muntada superficialment

Rend.: 1,000 236,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 23,78000 = 23,78000

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 20,41000 = 20,41000

Subtotal: 44,19000 44,19000

Materials

BG112590 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
borns bimetàl·lics, de 160 A, segons esquema Unesa

1,000      x 180,73000 = 180,73000



01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

número 7

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

1,000      x 10,88000 = 10,88000

Subtotal: 191,61000 191,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,66285

COST DIRECTE 236,46285
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,46285

P-39 FG312306 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, bipolar de secció 2x2,5 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,78000 = 0,35670

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 20,41000 = 0,30615

Subtotal: 0,66285 0,66285

Materials

BG312300 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, bipolar de secció 2x2.5 mm2

1,020      x 0,62000 = 0,63240

Subtotal: 0,63240 0,63240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00994

COST DIRECTE 1,30519
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30519

P-40 FG314506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,000 4,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,78000 = 0,95120

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,41000 = 0,81640

Subtotal: 1,76760 1,76760

Materials

BG314500 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2

1,020      x 2,31000 = 2,35620

Subtotal: 2,35620 2,35620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02651

COST DIRECTE 4,15031
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,15031

P-41 FGG111A0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT)
construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428,
dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 630 kVA de
potència, tensió assignada 24 kV, tensió primari 20
kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o

Rend.: 1,000 17.186,14 €
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de 230/420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz,
grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%,
+ 5%, + 7,5%, + 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació
interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració
natural (ONAN), commutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de
porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals
de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres,
dispositiu d'ompliment, placa de característiques i
placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 23,78000 = 95,12000

A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 20,41000 = 81,64000

Subtotal: 176,76000 176,76000

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 2,000 /R x 48,98000 = 97,96000

Subtotal: 97,96000 97,96000

Materials

BGG111A0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT)
construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428,
dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 630 kVA de
potència, tensió assignada 24 kV, tensió primari 20
kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o
de 230/420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz,
grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%,
+ 5%, + 7,5%, + 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació
interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració
natural (ONAN), conmutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de
porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals
de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres,
dispositiu d'ompliment, placa de característiques i
placa de seguretat e instruccions de servei

1,000      x 16.907,0000 = 16.907,00000

Subtotal: 16.907,00000 16.907,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,41900

COST DIRECTE 17.186,13900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17.186,13900

P-42 FGG111C0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT)
construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428,
dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 1000 kVA
de potència, tensió assignada 24 kV, tensió primari 20
kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o
de 230/420 V entre fases en buit, frecuència 50 Hz,
grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%,
+ 5%, + 7,5%, + 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació
interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració
natural (ONAN), commutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de

Rend.: 1,000 23.161,14 €
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porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals
de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres,
dispositiu d'ompliment, placa de característiques i
placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 20,41000 = 81,64000

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 23,78000 = 95,12000

Subtotal: 176,76000 176,76000

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 2,000 /R x 48,98000 = 97,96000

Subtotal: 97,96000 97,96000

Materials

BGG111C0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT)
construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428,
dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 1000 kVA
de potència, tensió assignada 24 kV, tensió primari 20
kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o
de 230/420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz,
grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%,
+ 5%, + 7,5%, + 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació
interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració
natural (ONAN), conmutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de
porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals
de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres,
dispositiu d'ompliment, placa de característiques i
placa de seguretat e instruccions de servei

1,000      x 22.882,0000 = 22.882,00000

Subtotal: 22.882,00000 22.882,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,41900

COST DIRECTE 23.161,13900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23.161,13900

P-43 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic
d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i
programació per rellotge astronòmic, totalment
instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge

Rend.: 1,000 2.793,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 20,41000 = 81,64000

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 23,78000 = 95,12000
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Subtotal: 176,76000 176,76000

Materials

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

1,000      x 94,16000 = 94,16000

BHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb
6 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic

1,000      x 2.484,27000 = 2.484,27000

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,400      x 84,86517 = 33,94607

Subtotal: 2.612,37607 2.612,37607

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,41900

COST DIRECTE 2.793,55507
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.793,55507

P-44 FHM11N22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 591,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 20,41000 = 10,81730

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 23,78000 = 12,60340

Subtotal: 28,23320 28,23320

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 38,97000 = 20,65410

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 46,00000 = 24,38000

Subtotal: 45,03410 45,03410

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,638      x 62,92000 = 40,14296

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 38,94000 = 38,94000

BHM11N22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000      x 438,94000 = 438,94000

Subtotal: 518,02296 518,02296
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42350

COST DIRECTE 591,71376
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 591,71376

P-45 FHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8
m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat
sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 502,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 23,78000 = 12,60340

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 20,41000 = 10,81730

Subtotal: 28,23320 28,23320

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 46,00000 = 24,38000

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 38,97000 = 20,65410

Subtotal: 45,03410 45,03410

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,341      x 62,92000 = 21,45572

BHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat,
d'alçària 8 m i 1.5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

1,000      x 368,24000 = 368,24000

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 1,000      x 38,94000 = 38,94000

Subtotal: 428,63572 428,63572

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42350

COST DIRECTE 502,32652
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 502,32652

P-46 FHN23L81 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de vidre, amb làmpada de vapor de mercuri de 400
W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i
acoblada al suport

Rend.: 1,000 772,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,483 /R x 20,41000 = 9,85803

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 23,78000 = 11,48574

Subtotal: 21,34377 21,34377

Materials
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BHN23L80 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de vidre, amb làmpada de vapor de mercuri de 400
W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip

1,000      x 751,03000 = 751,03000

Subtotal: 751,03000 751,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32016

COST DIRECTE 772,69393
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 772,69393

P-47 FHN33C81 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a
equip i acoblada al suport

Rend.: 1,000 214,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 23,78000 = 8,32300

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 20,41000 = 7,14350

Subtotal: 15,46650 15,46650

Materials

BHN33C80 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a
equip

1,000      x 198,30000 = 198,30000

Subtotal: 198,30000 198,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23200

COST DIRECTE 213,99850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,99850

P-48 FJS51752 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 50 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 2,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,034 /R x 20,44000 = 0,69496

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,034 /R x 23,78000 = 0,80852

Subtotal: 1,50348 1,50348

Materials

BJS51750 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm

1,050      x 0,84000 = 0,88200

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000
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Subtotal: 0,90200 0,90200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03759

COST DIRECTE 2,44307
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,44307

P-49 FJS5A733 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos

Rend.: 1,000 9,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 20,44000 = 2,65720

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 23,78000 = 3,09140

Subtotal: 5,74860 5,74860

Materials

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,200      x 0,02000 = 0,02400

BJS51730 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm

3,800      x 1,05000 = 3,99000

Subtotal: 4,01400 4,01400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14372

COST DIRECTE 9,90632
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,90632

P-50 FM212428 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 70
mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior

Rend.: 1,000 963,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 20,44000 = 61,32000

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 23,78000 = 71,34000

Subtotal: 132,66000 132,66000

Materials

BM212420 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 70
mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la
canonada

1,000      x 826,69000 = 826,69000

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,000      x 1,77000 = 1,77000

Subtotal: 828,46000 828,46000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,98990

COST DIRECTE 963,10990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 963,10990

P-51 FN218324 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/2, 10 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 66,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,375 /R x 20,44000 = 7,66500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 23,78000 = 8,91750

Subtotal: 16,58250 16,58250

Materials

BN218320 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt

1,000      x 49,89000 = 49,89000

Subtotal: 49,89000 49,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24874

COST DIRECTE 66,72124
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,72124

P-52 FQ115TN2 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
200 cm de llargària, amb 17 llistons de 4x4 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat
i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó

Rend.: 1,000 240,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,140 /R x 19,25000 = 21,94500

A0121000 h Oficial 1a 1,140 /R x 23,02000 = 26,24280

Subtotal: 48,18780 48,18780

Materials

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,2816      x 78,69358 = 22,16011

BQ115TN1 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
200 cm de llargària, amb 17 llistons de 4x4 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat
i suports de fosa

1,000      x 169,29000 = 169,29000

Subtotal: 191,45011 191,45011
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,20470

COST DIRECTE 240,84261
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 240,84261

P-53 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa
pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i
suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de
formigó

Rend.: 1,000 132,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 23,02000 = 9,20800

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 19,25000 = 14,43750

Subtotal: 23,64550 23,64550

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,750 /R x 3,59000 = 2,69250

Subtotal: 2,69250 2,69250

Materials

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,0792      x 78,69358 = 6,23253

BQ213110 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de
forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

1,000      x 100,03000 = 100,03000

Subtotal: 106,26253 106,26253

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35468

COST DIRECTE 132,95521
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,95521

P-54 FR3P2254 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 103,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,900 /R x 24,22000 = 21,79800

A013P000 h Ajudant jardiner 0,900 /R x 21,50000 = 19,35000

Subtotal: 41,14800 41,14800

Materials

BR3P2250 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3

1,111      x 55,80000 = 61,99380
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Subtotal: 61,99380 61,99380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61722

COST DIRECTE 103,75902
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,75902

P-55 FR44D41A u Subministrament de Platanus hispanica (clons
nordeuropeus) de perímetre de 16 a 18 cm, amb
l'arrel nua

Rend.: 1,000 34,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR44D41A u Platanus hispanica (clons nordeuropeus) de perímetre
de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua

1,000      x 34,09000 = 34,09000

Subtotal: 34,09000 34,09000

COST DIRECTE 34,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,09000

P-56 FR62425A u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor,
de 2,5 a 3,5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació
de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per
terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

Rend.: 1,000 187,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,450 /R x 24,22000 = 10,89900

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,900 /R x 22,69000 = 20,42100

A013P000 h Ajudant jardiner 4,200 /R x 21,50000 = 90,30000

Subtotal: 121,62000 121,62000

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,240 /R x 32,30000 = 7,75200

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,150 /R x 48,42000 = 7,26300

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,140 /R x 42,60000 = 5,96400

Subtotal: 20,97900 20,97900

Materials

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

0,800      x 53,16000 = 42,52800

B0111000 m3 Aigua 0,160      x 1,11000 = 0,17760
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Subtotal: 42,70560 42,70560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,82430

COST DIRECTE 187,12890
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 187,12890

P-57 G2194XA5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 6,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,023 /R x 60,38000 = 1,38874

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,080 /R x 68,31000 = 5,46480

Subtotal: 6,85354 6,85354

COST DIRECTE 6,85354
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,85354

P-58 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 0,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 19,92000 = 0,05976

A0121000 h Oficial 1a 0,0015 /R x 23,02000 = 0,03453

Subtotal: 0,09429 0,09429

Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0015 /R x 41,20000 = 0,06180

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,0015 /R x 56,03000 = 0,08405

C110F900 h Fresadora per a paviment 0,0015 /R x 91,95000 = 0,13793

Subtotal: 0,28378 0,28378

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00141

COST DIRECTE 0,37948
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,37948

P-59 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 2,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,25000 = 0,19250
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Subtotal: 0,19250 0,19250

Maquinària

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 0,024 /R x 78,44000 = 1,88256

Subtotal: 1,88256 1,88256

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00289

COST DIRECTE 2,07795
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,07795

P-60 G2263211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 2,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 62,96000 = 0,44072

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,014 /R x 56,03000 = 0,78442

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,007 /R x 41,38000 = 0,28966

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 66,20000 = 0,92680

Subtotal: 2,44160 2,44160

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

Subtotal: 0,05550 0,05550

COST DIRECTE 2,49710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,49710

P-61 GBA1U011 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua sonora
de 10 cm, amb pintura reflectant i microesferes de
vidre, inclús formació de bandes transversals de
50X50X3 mm, amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 2,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,004 /R x 19,25000 = 0,07700

A0121000 h Oficial 1a 0,008 /R x 23,02000 = 0,18416

Subtotal: 0,26116 0,26116

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,004 /R x 38,40000 = 0,15360

Subtotal: 0,15360 0,15360

Materials



01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,038      x 3,77000 = 0,14326

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,250      x 7,78000 = 1,94500

Subtotal: 2,08826 2,08826

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00392

COST DIRECTE 2,50694
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,50694

P-62 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 8,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,035 /R x 19,25000 = 0,67375

A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 23,02000 = 1,61140

Subtotal: 2,28515 2,28515

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

0,035 /R x 29,37000 = 1,02795

Subtotal: 1,02795 1,02795

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,2499      x 3,77000 = 0,94212

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,4998      x 7,78000 = 3,88844

Subtotal: 4,83056 4,83056

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03428

COST DIRECTE 8,17794
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,17794

P-63 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 70,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 19,25000 = 15,40000

Subtotal: 15,40000 15,40000

Materials

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

1,000      x 54,59000 = 54,59000

Subtotal: 54,59000 54,59000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23100

COST DIRECTE 70,22100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,22100

P-64 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 85,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 19,25000 = 15,40000

Subtotal: 15,40000 15,40000

Materials

BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

1,000      x 69,46000 = 69,46000

Subtotal: 69,46000 69,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23100

COST DIRECTE 85,09100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,09100

P-65 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 62,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 19,25000 = 15,40000

Subtotal: 15,40000 15,40000

Materials

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 46,40000 = 46,40000

Subtotal: 46,40000 46,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23100

COST DIRECTE 62,03100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,03100

P-66 GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 109,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,800 /R x 19,25000 = 15,40000

Subtotal: 15,40000 15,40000

Materials

BBM12702 u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 94,17000 = 94,17000

Subtotal: 94,17000 94,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23100

COST DIRECTE 109,80100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,80100

P-67 GBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 92,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 19,25000 = 15,40000

Subtotal: 15,40000 15,40000

Materials

BBM13602 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 76,47000 = 76,47000

Subtotal: 76,47000 76,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23100

COST DIRECTE 92,10100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,10100

P-68 GBBZ3010 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 76 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Rend.: 1,000 22,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,033 /R x 19,25000 = 0,63525

A0121000 h Oficial 1a 0,033 /R x 23,02000 = 0,75966

Subtotal: 1,39491 1,39491

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,008 /R x 48,42000 = 0,38736

Subtotal: 0,38736 0,38736

Materials

BBMZ2610 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 76 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit

1,000      x 20,55000 = 20,55000

Subtotal: 20,55000 20,55000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02092

COST DIRECTE 22,35319
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,35319

P-69 GFB19455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 11,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,220 /R x 20,44000 = 4,49680

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 23,78000 = 5,23160

Subtotal: 9,72840 9,72840

Materials

BFB19450 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió

1,020      x 1,74000 = 1,77480

Subtotal: 1,77480 1,77480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14593

COST DIRECTE 11,64913
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,64913

P-70 GFB1E455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 19,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 23,78000 = 7,60960

A013M000 h Ajudant muntador 0,320 /R x 20,44000 = 6,54080

Subtotal: 14,15040 14,15040

Materials

BFB1E450 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió

1,020      x 5,01000 = 5,11020

Subtotal: 5,11020 5,11020
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21226

COST DIRECTE 19,47286
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,47286
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XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 21.203,86 €

______________________________________________________________________________________________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  ANNEX DE PLA D’OBRA 



Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración

1 Activitats de gestió 30 días

2 Inici de l'obra 0 días

3 Treballs previs 3 días

4 Demolicions 3 días

5 Moviment de terres 30 días

6 Pavimentació de la rotonda2 días

7 Vorades 60 días

8 Xarxa de clavegueram 23 días

9 Excavació de la rasa 7 días

10 Canonades 13 días

11 Rebliment 15 días

12 Xarxa aigua potable 21 días

13 Excavació de la rasa 2 días

14 Canonades 12 días

15 Rebliment 7 días

16 Xarxa de reg 19 días

17 Excavació de la rasa 2 días

18 Canonades 12 días

19 Rebliment 7 días

20 Xarxa d'enllumenat 21 días

21 Excavació de la rasa 2 días

22 Cablejat i fanals 15 días

23 Rebliment 7 días

24 Xarxa elèctrica 22 días

25 Instal·lació E.T. 7 días

26 Excavació de la rasa 2 días

27 Cablejat 12 días

28 Rebliment 7 días

29 Xarxa de telecomunicacions17 días

30 Excavació de la rasa 2 días

31 Cablejat 10 días

32 Rebliment 7 días

33 Pavimentació 65 días

34 Voreres 45 días

35 Calçaces 20 días

36 Arbrat 15 días

37 Mobiliari urbà 3 días

38 Activitats d'aixecament d'obra2 días

39 Fi d'obra 0 días

40 Seguretat i Salut 270 días

01/08

02/07

M S X D J L V M S X D J L V M S X D

10 jun '13 05 ago '13 30 sep '13 25 nov '13 20 ene '14 17 mar '14 12 may '14 07 jul '14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Página 1

Proyecto: ProjecteBo

Fecha: jue 20/06/13
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15.  ANNEX DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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Sergi Bonet Martínez SECTOR Nº 5 A ESPARREGUERA Gestió de Residus 

 

15.1 Participants  
 

El responsable dels residus, des del moment en que es generen fins al moment en que 
entren a l'abocador, és l'adjudicatari de les obres d'urbanització, és a dir, l'empresa 
constructora. 
 
El gestor dels residus és el titular de les instal·lacions en que s'efectuïn les 
operacions de valoració dels residus i el titular de les instal·lacions on s'efectua la 
deposició del rebuig. 
 

15.2 Instal·lació per l’abocament dels residus 

 

La instal·lació prevista per a l'abocament dels residus és el dipòsit controlat 
següent: 
 
Dipòsit controlat d'Hostalets de Pierola (Abocador de Can Mata) 
 
Dades de la instal·lació: 
 
Estat: En servei 
Tipus de residu gestionat: Residus no perillosos 
Adreça física:  Carretera B-231, km. 8,5, 

Hostalets de Pierola 
 

Dades del titular de la instal·lació: 
 
Nom del titular: CESPA Gestió de Residus, S.A. 
Adreça: C/ Can Pi, 1 
08908 L'Hospitalet de Llobregat 
Telèfon: 93 335 08 96 
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Sergi Bonet Martínez SECTOR Nº 5 A ESPARREGUERA Gestió de Residus 

 

Accés i distància des de la ubicació de les obres fins al dipòsit: 

 

La distància entre l’obra i el dipòsit és de 10,3 km, amb accés en bones condicions per 

la carretera B-231.  

S’adjunta plànol de la situació de l’abocador indicat.  
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