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1. OBJECTE	  DEL	  PLEC	  I	  ÀMBIT	  D’APLICACIÓ	  	  
	  

1.1. OBJECTE	  DEL	  PLEC	  GENERAL	  DE	  PRESCRIPCIONS	  TÈCNIQUES	  
	  

El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir 
les especificacions, prescripcions, criteris i normes que regiran la construcció 
del projecte constructiu d'un mirador sobre l’embassament de Sau al terme 
municipal de Tavertet.  

 
1.2. ÀMBIT	  D’APLICACIÓ	  

	  
Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte 

d’aquest Projecte, en tot el que no siguin explícitament modificades pel Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, i restaran incorporades al Projecte. En tot 
cas les condicions establertes en el Contracte d’Obres prevaldrà per sobre 
d’aquestes Condicions Generals en el cas de discrepàncies entre ells. 

 
En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques 

s’entendrà que el seu contingut regeix per les matèries que expressen els seus 
títols en quant no s’oposin per ésser menys restrictives a l’establert en 
disposicions legals vigents. 

 
1.3. DISPOSICIONS	  GENERALS	  

	  
En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposi a 

ell seran d’aplicació els següents documents: 
 

- Llei 3/2011, de 14 de novembre, texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (L.C.S.P). 

- Llei 30/2007, de 30 de octubre, de Contractes del Sector Públic i el reial 
decret 817/2009 de 8 de maig que desenvolupa parcialment l’esmentada 

- llei. 
- Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Real Decret 

1098/01, de 12 de octubre.  
- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres 

de l’Estat, aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de Desembre en tot allò 
que no hagi estat modificat per la Llei de Contractes del Sector Públic i el 
Reglament General corresponent.  

- Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals aprovat per Decret 
179/1995 de 13 de juny. 

- Plec de Clàusules Administratives Particulars i Econòmiques que 
s’estableixin per a la contractació d’aquestes obres. 

- Instrucció IAP 11 sobre “Las acciones a considerar en el proyecto de 
puentes de carretera”. 

- Instrucció EHE-08 “Instrucción de Hormigón Estructural”, aprovada pel 
Real Decret 1247/2008 d’18 de juliol. 

- Documento Básico SE-A. Seguridad Estructural. Acero. 
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- Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para carreteras. 
RPM-95. 

- Norma UNE EN ISO 1461:1999. “Recubrimientos en caliente sobre 
productos acabados de hierro y acero. Especificaciones y métodos de 
ensayo”. 

- Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament 
a poblacions, Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE 2319186). 

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Decret 2413/1973, del 
Ministeri d’Indústria de 20 de Setembre de 1973. 

- Instruccions complementàries del reglament electrotècnic per a baixa 
tensió. Ordre del Ministeri d’Indústria de 31 d’Octubre de 1973. 

- Seran també d'aplicació, i es tindran en compte especialment, totes les 
Normes vigents de les Companyies de Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, 
Telecomunicacions i Gas.). 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i 
Ponts del M.O.P.U., (PG-3) 

- Instruccions (I.C) de la Dirección General de Carreteras 
- Reglamentació i ordre en vigor sobre seguretat i salut en el treball en la 

construcció i obres públiques. 
- La normativa particular que s’esmentarà en cadascun dels capítols de les 

prescripcions tècniques particulars. 
- Codi de Circulació vigent.  

 
Seran de compliment també aquelles normes i plecs de prescripcions 

tècniques aprovades per Ajuntament de Tavertet i els seus organismes.  
 
I en general, totes aquelles prescripcions que figuren a les Normes, 

Instruccions o Reglaments oficials, que guarden relació amb les obres del 
present projecte, amb les seves instal·lacions complementàries o amb els 
treballs necessaris per realitzar-les. 

2. CONDICIONS	  GENERALS	  
	  

2.1. DOCUMENTS	  DEL	  PROJECTE	  
	  

S'entén per capítols contractuals, aquells que resten incorporats al contracte 
i que són d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
Aquests capítols, en cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de 
Condicions, Quadre de preus núm. 1 i Pressupost Total. 

 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: 

Memòria, annexes, amidaments i pressupostos parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió 

fonamentada de la propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la 
certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han de 
considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha 
d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
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Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior 
constitueixen la base del contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar 
modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes en 
els documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns 
documents contractuals. 

 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin 

derivar de no obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la 
continguda en els documents informatius del Projecte. 

 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques 

Particulars preval el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, 
ambdós documents prevalien sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

 
El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els Plànols o 

viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat en ambdós 
documents, sempre que a judici del Director, quedin prou definides les unitats 
d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte. 

 
2.2. DIRECCIÓ	  D’OBRA	  

	  
Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li 

assigna la legislació Vigent, podran ésser delegats amb el seu personal 
col·laborador d’acord amb les prescripcions establertes, i poden exigir al 
Contractista que dits atributs delegats s’emeten explícitament en ordre que 
consti en el corresponent “Llibre d’Ordenances” d’Obra. 

 
Qualsevol membre de l’equip col·laborador del Director d’Obra, inclòs 

explícitament a l’òrgan de la Direcció d’Obra, podrà donar en cas d’emergència, 
a judici d’ell mateix, les instruccions que estimi pertinents dintre de les 
atribucions legals, que seran d’obligació compliment pel Contractista. 

 
La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció 

d’Obra són pràcticament ambivalents, tenint en compte l’anteriorment anunciat, 
s’entén així que en indicar Direcció d’Obra, les funcions o tasques a que es 
refereix dita expressió són presumiblement delegables. 

 
La Direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per 

l'Ajuntament de Montornès o en la persona o entitat designada per l’esmentada 
entitat. 

 
Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les 

obres que fonamentalment afecten a les seves relacions amb el Contractista, 
són les següents: 
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- Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves 
ordres, el compliment de les condicions contractuals. 

- Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, 
o modificacions degudament autoritzades, i el compliment del programa de 
treballs. 

- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions 
corresponents deixin a la seva decisió. 

- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a 
interpretació de plànols, condicions de materials i d’execució d’unitats 
d’obra, sempre que no es modifiquin les condicions del Contracte. 

- Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta. 
- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que 

impedeixen el normal compliment del Contracte o aconsellin la seva 
modificació, tramitació, en el seu cas, les propostes corresponents. 

- Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i 
dels particulars, els permisos i autoritzacions necessàries per a l’execució 
de les obres i ocupació dels béns afectats per ells, i resoldre els problemes 
plantejats pels serveis i servituds relacionades amb les mateixes. 

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o 
gravetat, la direcció immediata, per la qual el Contractista deurà posar a la 
seva disposició el personal, material de l’obra i maquinària necessària. 

- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a allò que es 
disposa en els documents del contracte. 

- Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació 
de les obres, conforme a les normes legals establertes. 

- El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració al Director per 
al normal compliment de les funcions a aquest encomanades. 

- Preparar la documentació final de l’Obra i expedir el Certificat final d’Obra. 
 

2.3. ORGANITZACIÓ	  I	  REPRESENTACIÓ	  DEL	  CONTRACTISTA	  
	  

El Contractista, amb l’oferta, inclourà un Organigrama designat per les 
diferents funcions del personal que compromet en la realització dels treballs, 
incloent com a mínim les funcions que més endavant s’indiquen, amb 
independència de que en funció de la grandària de l’obra poden ésser 
assumides vàries d’elles per una mateixa persona. 

 
El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front 

de les obres per representar com a “Delegat d’Obra”, segons el disposat en el 
Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat (PCAG), i Plecs de Licitació. 

 
Aquesta representació, com a plena dedicació de l’obra, tindrà la titulació 

d’Enginyer Superior i l’experiència professional suficient, a judici de la Direcció 
d’Obra, i haurà de residir a la zona on es desenvoluparan els treballs i no podrà 
ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part d’aquella. 

 
Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de 

les persones que dependran de l’esmentat representant, han de tenir 
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comandament i responsabilitat en sectors de l’obra, sent obligat, al menys, que 
existeixi amb plena dedicació un titulat de grau superior responsable del control 
de qualitat. Serà d’aplicació tot allò que s’ha indicat anteriorment i podrà 
realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta. 

El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del 
personal de la seva organització que assignarà a aquests treballs, fins el nivell 
de l’encarregat inclòs, en la intel·ligència de que qualsevol modificació 
posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per 
ordre d’aquesta. 

 
Abans d’iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció 

d’Obra, acordaran els detalls de les seves relacions establint-se mètodes i 
procediments per a comunicació escrita entre ambdós, transmissió d’ordres, 
així com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa de les 
obres. 
	  

2.4. DOCUMENTS	  A	  LLIURAR	  AL	  CONTRACTISTA	  
	  

Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció 
d’Obra lliuri al Contractista poden tenir un valor contractual o merament 
informatiu, segons el seu detall a continuació: 

 
2.4.1. Documents	  contractuals	  

	  
Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de 

Contractació i les Administracions Públiques. 
 
En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol 

altre document del Projecte, és farà constar així en el Plec de Prescripcions 
Tècniques. 

 
Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els 

incidents de contractació amb els altres documents contractuals. Malgrat tot 
l’anterior, el caràcter contractual només es considera aplicable a l’esmentada 
documentació si s’indica expressament en els Plecs de Licitació. 

 
2.4.2. Documents	  informatius	  

	  
Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal 

procedència s’exigeixi en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), 
assaigs, condicions locals, diagrames de moviments de terres, estudis de 
maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de preus i, en general, 
tots els que inclouen habitualment a la Memòria dels Projectes, són documents 
informatius i, en conseqüència, hauran d’acceptar-se tant sols com a 
complements de la informació que el Contractista ha d’adquirir directament i 
amb els seus propis mitjans. 
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Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar 
del seu defecte o negligència en la consecució de totes les dades que afecten 
al contracte, al planejament i a l’execució de les obres. 
 

 
2.4.3. Compliment	  de	  les	  ordenances	  i	  normativa	  vigents	  

	  
El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per 

qualsevol concepte, durant el desenvolupament dels treballs, els sigui 
d’aplicació, encara que no expressament indicat en aquest Plec o en qualsevol 
altre document de caràcter contractual. 

 
Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del PCAG. 
 
Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis 

públics o privats fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que 
resultin perjudicades. El Contractista adoptarà mesures necessàries per tal 
d'evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d'aigua així com del medi 
ambient, per l'acció de combustible, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable 
dels danys i perjudicis que es puguin causar. 

 
El Contractista haurà de mantenir, durant l'execució de l'obra, i refer al seu 

acabament, les servituds afectades, sent al seu compte els treballs necessaris. 
 
2.5. OBLIGACIONS	  I	  DRETS	  DEL	  CONTRACTISTA	  

	  
2.5.1. Obligacions	  Generals	  corresponents	  al	  Contractista	  

	  
- Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que 

calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans 
auxiliars de l’obra. 

- Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Higiene de l’obra en 
aplicació de l’estudi corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les 
mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per l’observació de la 
normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treballs. 

- Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta de 
replanteig de l’obra. 

- Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar 
les intervencions dels subcontractistes. 

- Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements 
constructius que s’utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, 
per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció d’Obra, el subministres 
o prefabricats que no compti amb les garanties o documents d’idoneïtat 
requerits per les normes d’aplicació. 

- Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar “l’assabentat” a 
les anotacions que es practiquin en el mateix. 

- Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 
- Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció 

provisional i definitiva. 
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- Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers 
durant l’obra. 

 
2.5.2. Verificació	  dels	  documents	  del	  projecte	  

	  
Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la 

documentació aportada li resulta suficient per la comprensió de la totalitat de 
l’obra contractada o, en cas contrari, sol·licitar els aclariments pertinents. 

 
2.5.3. Pla	  de	  Seguretat	  i	  Salut	  
El Contractista, a la vista del Projecte d’Execució que contingui el Projecte 

de Seguretat i Salut presentarà el Pla de Seguretat i Salut dels treballadors de 
l’obra a l’aprovació de la Direcció facultativa. 

 
2.5.4. Oficina	  a	  l’obra	  

	  
El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o 

tauler adient, en el qual poder estendre i consultar els plànols. En dita oficina 
tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 

 
- El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements que, en el seu 

cas, redacti la Direcció Facultativa. 
- La llicència d’Obres. 
- El llibre d’Ordenances i Assistències. 
- El llibre d’Incidències. 
- El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball. 
- La documentació de les assegurances esmentades als articles 

corresponents. 
 

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció facultativa, 
convenientment condicionada per que en ella es pugui treballar amb normalitat 
a qualsevol hora de la jornada. 

 
2.5.5. Presència	  del	  constructor	  a	  l’obra	  	  

	  
El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, 

estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció 
Facultativa, en les visites que hi hagi a les obres, posant-se a la seva disposició 
per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i 
subministrarà les dades precises per la comprovació d’amidaments i 
liquidacions. 

 
2.5.6. Treballs	  no	  estipulats	  expressament	  

	  
És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona 

construcció i aspecte de les obres, encara quant no s’hagi expressament 
determinat en els documents del Projecte, sempre que, sense separar-se del 
seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d’Obra dins dels límits de 



PLEC	  DE	  CONDICIONS	  	  
TÈCNIQUES	  GENERALS	  

	  	  

	   	  Projecte	  Constructiu	  d’un	  Mirador	  sobre	  l’embassament	  de	  Sau	  al	  terme	  municipal	  de	  Tavertet	  	   11	  

possibilitats que els pressupostos habilitin, per cada unitat d’obra i tipus 
d’execució. 

 
2.5.7. Interpretacions,	  aclariments	  i	  modificacions	  dels	  documents	  del	  projecte	  

	  
Quan es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de 

Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions 
corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor; per part 
seva, aquest haurà de tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva 
signatura l’interessat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o 
instruccions que rebi. 

 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests 

cregui oportú fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, 
a qui la hagi dictat, la qual donarà al Constructor el corresponent rebut, si 
aquest ho sol·licités. 

 
El Constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, segons les seves 

respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la 
correcta interpretació i execució del que s’ha projectat. 

 
2.5.8. Reclamacions	  contra	  les	  ordres	  de	  la	  direcció	  facultativa	  

	  
Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions 

demanades de la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través de 
la Direcció d’Obra, davant la Propietat, si són de l’ordre econòmic i d’acord amb 
les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra 
disposicions d’ordre tècnic de la Direcció d’Obra, no s’admetrà cap reclamació; 
el Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú, 
mitjançant exposició raonable dirigida a la Direcció d’Obra, el qual podrà limitar 
la seva resposta a l’acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per 
aquest tipus de reclamacions. 

 
2.5.9. Recusació	  pel	  Contractista	  del	  personal	  nomenat	  per	  la	  Direcció	  d’Obra	  

	  
El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal 

encarregat per aquest de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de 
la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements. 

 
Quant es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, procedirà d’acord amb 

l’estipulat a l’article precedent, però sense que per aquesta causa puguin 
interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

 
2.5.10. Faltes	  del	  personal	  

	  
La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves 

instruccions, manifesta incompetent o negligència greu que comprometin o 
pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista per que aparti de 
l’obra els dependents o operaris causants de la pertorbació.  
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El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres 
contractistes i industrials, amb subjecció en el seu cas, a l’estipulat en el Plec 
de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a 
Contractista general de l’obra. 

3. DESCRIPCIÓ	  DE	  LES	  OBRES	  
	  

3.1. DOCUMENTS	  QUE	  DEFINEIXIN	  LES	  OBRES	  I	  ORDRES	  DE	  PRELACIÓ	  
	  

Les obres es defineixen en els Plànols i els Plecs de Prescripcions 
Tècniques Generals i Particulars. 

 
3.1.1. Plànols	  

	  
Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la 

seva adjudicació i amb les instruccions i plànols complementaris d’execució 
que, amb detall suficient per la descripció de les obres, lliurarà la Propietat al 
Contractista. 

 
3.1.2. Plànols	  complementaris	  
 
El Contractista haurà de sol·licitar el dia primer de cada mes els plànols 

complementaris d’execució, necessaris per definir les obres que hagin de 
realitzar-se seixanta (60) dies després de la data indicada. Els plànols 
sol·licitats en aquestes condicions seran lliurats al Contractista en un termini no 
superior a trenta (30) dies. 

 
3.1.3. Interpretació	  dels	  plànols	  
 
Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al 

Director de l’Obra, el qual, abans de quinze (15) dies, donarà les explicacions 
necessàries per aclarir els detalls que no estiguin perfectament definits en els 
plànols. 

 
3.1.4. Confrontació	  de	  plànols	  i	  mides	  
 
El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots 

els plànols que l’hi hagin estat facilitats, i haurà d’informar aviat al Director de 
l’Obra sobre qualsevol anomalia o contradicció. Les cotes dels plànols 
prevaldran sempre sobre les mides a escala. 

El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les 
cotes abans d’aparellar l’obra i serà responsable de qualsevol error que hagi 
pogut evitar de fer. 
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3.1.5. Contradiccions,	  omissions	  o	  errades	  en	  la	  documentació	  
	  

L’esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècniques Generals i Particulars i 
omès en els Plànols o viceversa, haurà d’ésser executat com si estigués en 
tots aquests documents. 

 
En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de 

Prescripcions, preval el prescrit en aquests últims. 
 
Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls 

de l’Obra, que siguin manifestament indispensables per portar a terme l’esperit 
o la intenció exposada en els Plànols i Plecs o que per ús i costums hagin de 
ser realitzats, no només no eximeix al Contractista de l’obligació d’executar 
aquests detalls d’obra omesos o erròniament descrits, sinó que, pel contrari, 
hauran d’ésser executats com si haguessin estat complerts i correctament 
especificats. 

 
Per a l’execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns 

croquis que proposaran al Director d’Obra per la seva aprovació i posterior 
execució i abonament. 

 
En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en 

aquests documents pel Director, o pel Contractista, hauran de reflectir-se 
perceptivament a l’Acta de Comprovació del Replanteig. 

 
3.1.6. Descripció	  de	  les	  obres	  en	  el	  Plec	  de	  Prescripcions	  

	  
En el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’inclourà la descripció de 

les obres a les que aquest Plec de Prescripcions Tècniques Generals haurà 
d’aplicar-se, a més de l’establert en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 

 
En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

prevegi diferents opcions per a determinat material, sistema d’execució, unitat 
d’obra, assaig, etc., el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà 
exactament la que sigui d’aplicació. 

4. DESPESES	  A	  CÀRREC	  DEL	  CONTRACTISTA	  
	  

Aniran a càrrec del Contractista les següents despeses: 
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i 

escomeses provisionals de Serveis. 
- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions 

auxiliars, instal·lacions, ferramentes. 
- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària 

i materials. 
- Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 
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- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al 
subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de 
les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions 
temporals; despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i 
abocadors. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja 
general de l'obra i zones confrontades afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte 
els corresponents a Expropiacions i Serveis afectats. 

- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells 
anunciadors d’obra. 

- Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra. 
- Despeses d’accés i vials provisionals. 
- Despeses ocasionades per la realització de les cales necessàries per al 

reconeixement del terreny o per a la localització de serveis. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa 

en els preus unitaris contractats. 

5. REPLANTEIG	  DE	  LES	  OBRES	  
 
El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin 

necessaris per a la correcta execució de les obres, que han de ser aprovats per 
la Direcció. Haurà també de materialitzar sobre el terreny, tots els punts de 
detall que la Direcció consideri per l'acabament, en planta i perfil de les 
diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquest 
treballs, aniran a càrrec del Contractista. 

6. MATERIALS	  
	  

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del PCAG, 
caldrà observar les següents prescripcions: 

 
Si les procedències dels materials fossin fixades als documents 

contractuals, el Contractista haurà d’utilitzar, de forma obligada, les 
esmentades procedències, llevat autorització explícita del Director de l’obra. Si 
fos imprescindible, a judici de l’Administració, canviar aquell origen o 
procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del PCAG. 

 
Si per no acomplir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials 

procedents de l’explanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables 
només als documents informatius, el Contractista tindrà l’obligació d’aportar 
altres materials, que acompleixin les Prescripcions, sense que, per això, tingui 
dret a un nou preu unitari. 
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El Contractista obtindrà, al seu càrrec, l’autorització per a l’ús de préstecs, 
anant, també, al seu compte totes les despeses, cànons, indemnitzacions, 
etc.., que es presentin. 

 
El Contractista notificarà a la Direcció de l’obra, amb la suficient antelació, 

les procedències dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i 
les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 

 
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials la qual 

procedència no hagi estat aprovada pel Director. 

7. DESVIAMENTS	  PROVISIONALS	  
	  

El Contractista executarà o arranjarà, en el moment oportú, les carreteres, 
camins i accessos provisionals pels desviaments que imposin les obres, en 
relació al tràfic general i als accessos dels confrontants, d’acord amb el que es 
defineix al Projecte o amb les instruccions que rebi de la Direcció. 

 
Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres 

provisionals, acompliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin 
obres definitives. 

 
El cost de la realització d’aquestes obres es considerarà inclòs dins del preu 

de les partides del projecte per lo tant no seran d’abonament. 
 
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, tal com accessos, pujades, 

ponts provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l’obra, per a 
transport dels materials, per a accessos i circulació del personal de 
l’Administració, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de 
mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de 
circulació. El preu de reposició de les zones afectades per aquests camins i 
accessos a la seva situació original anirà a càrrec del contractista. 

 
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, 

serà a càrrec del Contractista. 

8. ABOCADORS	  
	  

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques 
Particulars, la localització d’abocadors, així com les despeses que comporti llur 
utilització, seran a càrrec del Contractista. 

 
Ni el fet que la distància als abocadors sigui més gran que la que es preveu 

a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, ni l’omissió en l’esmentada 
justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a 
al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir, que 
la unitat d’obra corresponent no inclou l’esmentada operació de transport a 
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l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat inclou el 
transport a l’abocador. 

 
Si als mesuraments i documents informatius del projecte es suposa que el 

material obtingut de l’excavació de l’aplanament, fonaments o rases, ha 
d’utilitzar-se per a terraplè, replens, etc., i la Direcció d’obra rebutja l’esmentat 
material per no acomplir les condicions del present Plec, el Contractista haurà 
de transportar l’esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament 
complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del 
Contracte per haver d’emprar majors quantitats de material procedent de 
préstecs. 

 
El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells 

materials sobrants de l’obra que siguin susceptibles de ser reciclats. 

9. SERVITUDS	  I	  SERVEIS	  AFECTATS	  
	  

En relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la 
clàusula 20 del PCAG. A tal efecte, també es consideraran servituds 
relacionades amb el “Plec de Prescripcions”, aquelles que apareixen definides 
als Plànols del Projecte. 

 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i 

Organismes corresponents. 
 
Malgrat tot, el Contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs 

necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis 
afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient per a la 
millora del desenvolupament de les obres. En llur defecte, hom es regirà pel 
que s’estableix a la clàusula 60 del PCAG. 

10. PREUS	  UNITARIS	  
	  

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el 
que s'aplicarà en els amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de 
cada unitat d'obra. 

 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del PCAG, els 

preus unitaris que figuren al Quadre de Preus n.1 inclouen sempre, llevat 
prescripció expressa en contra d’un document contractual: subministrament 
(inclòs drets de patent, cànon d’extracció, etc.), transport, emmagatzemant, 
manipulació i utilització de tots els materials usats a l’execució de la 
corresponent unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans 
auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o de manera incidental, 
necessàries per a acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes. 
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La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus 
núm. 2 és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes; el Contractista 
no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1, per les 
unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que 
figura en el Quadre de Preus núm. 2.  

 
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada 

unitat d'obra, que figura en els corresponents Articles del Present Plec, no és 
exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió del conceptes que 
comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats 
però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de 
la unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari 
corresponent.  

 
Si fos necessari establir alguna modificació que obligués a utilitzar una nova 

unitat d’obra no prevista en els quadres de preus, es determinarà 
contradictòriament el nou preu, d’acord amb les condicions generals auxiliars i 
els quadres de preus del present projecte. 

 
La fixació del preu, en tot cas, es farà abans que s’executi la nova unitat. El 

preu d’aplicació serà fixat per l’Administració, a proposta del director d’obra i de 
les observacions del contractista. Si aquest no acceptés el preu aprovat, 
quedarà exonerat d’executar la nova unitat d’obra i l’Administració podrà 
contractar-la amb un altre empresari en el preu fixat o executar-la directament. 

11. PARTIDES	  ALÇADES	  
	  

Les partides que figuren com a "pagament íntegre" en les Prescripcions 
Tècniques particulars, en els quadres de preus o en els Pressupostos parcials 
o generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els 
treballs als quals corresponen. 

 
Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de 

Preus núm. 1 i, en el seu defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació 
de Preus.  

 
En cas d’abonament “segons factura”, el Contractista tindrà en compte, al 

càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments 
per Administració, ja que s’abonarà únicament l’import de les factures. 

12. TERMINI	  DE	  GARANTIA	  
	  

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

13. CONSERVACIÓ	  DE	  LES	  OBRES	  
	  

Es defineix com a conservació de l’obra, els treballs de neteja, acabats, 
entreteniments, reparació i tots aquells que siguin necessaris per a mantenir les 
obres en perfecte estat de funcionament i policia. L’esmentada conservació 
s’estén a totes les obres executades sobre el mateix Contracte (obra principal, 
abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 
elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

 
A més del que es prescriu al present Article, hom es regirà pel que es 

disposa a la clàusula 22 del PCAG. 
 
El present Article serà d’aplicació des de l’ordre d’inici de les Obres fins a la 

recepció. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte 
del Contractista. 

 
També seran a càrrec del Contractista la reposició d’elements que s’hagin 

deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir 
en compte, al càlcul de les seves proposicions econòmiques, les despeses 
corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin 
convenients. 

14. EXISTÈNCIA	  DE	  TRÀNSIT	  DURANT	  L'EXECUCIÓ	  DE	  LES	  
OBRES	  

	  
El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals precisos 

per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els 
punts de possible perill que se’n derivin, tant a l'esmentada zona com en les 
seves rodalies o voltants i també a complir les ordres a què es refereix la 
clàusula 23 del PCAG. 

 
El director d’obra ratificarà o rectificarà el tipus de senyal a utilitzar, 

conforme a les normes vigents en el moment de la construcció, anant a càrrec i 
a la responsabilitat del contractista l’establiment, la vigilància i la conservació 
dels senyals que siguin necessaris. 

 
El contractista assenyalarà l’existència de rases obertes, n’impedirà l’accés 

a totes les persones alienes a l’obra i barrarà tota zona perillosa, havent 
d’establir-hi la vigilància necessària, especialment a la nit, per a evitar danys al 
trànsit i a les persones que han de travessar les zones de les obres. 
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L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant 
l'execució de les obres no serà motiu de reclamació econòmica per part del 
Contractista. 

 
El Contractista programarà l’execució de les Obres de manera que les 

interferències siguin mínimes, i, si s’escau, construirà els desviaments 
provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d’increment del 
preu del Contracte. 

 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes, i per la conservació 

dels vials de servei esmentats, es consideraran incloses als preus del 
Contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas de que 
l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les Obres per 
fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres, i el possible cost 
addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat anterior. 

15. INTERFERÈNCIA	  AMB	  ALTRES	  CONTRACTISTES	  
	  

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període 
d'execució de les obres sigui possible executar treballs de jardineria, obres 
complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o 
altres treballs. En aquest cas el Contractista complirà les ordres de la Direcció 
referents a l’execució de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les 
Obres a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment 
acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats.  

 
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o 

increments de cost deguts a l'esmentada execució per fases, es consideren 
incloses en els preus del contracte i no podran ser en cap moment objecte de 
reclamació. 

16. EXISTÈNCIA	  DE	  SERVITUDS	  I	  SERVEIS	  EXISTENTS	  
	  

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de 
servituds de qualsevol tipus o de serveis existents que sigui necessari 
respectar o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les Obres i la 
substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a 
emprar els mitjans adequats per a l'execució del treball de manera que s'eviti la 
possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 

 
El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o 

propietaris de serveis plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i 
localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs 
d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment 
originades es consideraren incloses en els preus unitaris i no podran ser 
objecte de reclamació. 
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17. DESVIAMENT	  DE	  SERVEIS	  
	  

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els 
Plànols i dades que disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és factible, 
haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions 
afectades, considerar la millor manera d’executar els treballs per no fer-los 
malbé, i assenyalar aquells, que, en darrer terme, consideri necessari 
modificar. 

 
Si l’Enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l’Empresa i 

Organismes corresponents, la modificació d’aquestes instal·lacions. Aquestes 
operacions es pagaran mitjançant factura. En cas d’existir una partida per a 
abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de 
la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per 
Administració, ja que s’abonarà únicament l’import de les factures. 

 
Malgrat tot, si amb la finalitat d’accelerar les obres, les empreses 

interessades recapten la col·laboració del Contractista, aquest haurà de prestar 
l’ajuda necessària. 

18. MESURES	  D'ORDRE	  I	  SEGURETAT	  
	  

El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat 
necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs. 

 
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable 

durant l'execució de les obres de tots els accidents o perjudicis que pugui patir 
el seu personal o causar-los a alguna altra persona o Entitat. En conseqüència 
el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la 
legislació vigent sobre accidents de treball. Serà obligació del constructor la 
contractació d'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels 
seus obrers, segons la normativa vigent.  

 
El contractista està obligat a contractar una assegurança a tot risc de 

construcció que li cobreixi els desperfectes que es pugui ocasionar a la pròpia 
obra, a la maquinària i als materials aplegats durant la seva execució inclòs el 
cas de malvolença de tercers. 

 
Durant la totalitat del termini d’execució de les obres el contractista estarà 

obligat a contractar un servei de vigilància permanent de l’obra a fi de controlar 
l’entrada de qualsevulla persona aliena a aquesta. 
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19. CONTROL	  DE	  QUALITAT	  DE	  LES	  OBRES	  
	  

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de 
materials i unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant 
l’execució de les obres com després del seu termini a efectes de recepció. 

 
19.1. DEFINICIÓ	  

	  
S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i 

sistemàtiques necessàries per proveir la confiança adient de que totes les 
estructures, components i instal·lacions es construeixin d’acord amb el 
Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present Projecte. 

 
El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents: 
 

- Qualitat de matèries primeres. 
- Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés 

de fabricació. 
- Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge). 
- Qualitat de l’obra acabada (inspecció i proves). 

 
19.2. PROGRAMA	  DE	  CONTROL	  DE	  QUALITAT	  

	  
19.2.1. Procediments,	  Instruccions	  i	  Plànols	  

	  
Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, 

s’hauran d’executar d’acord amb instruccions de treball, procediments, plànols 
o altres documents anàlegs que desenvoluparan detalladament l’especificat en 
els plànols i Plecs de Prescripcions del Projecte. 

 
19.2.2. Control	  de	  materials	  i	  serveis	  comprats	  

	  
El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que 

haurà de quedar documentada i serà sotmesa a l’aprovació de la Direcció 
d’Obra. 

 
Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que 

els materials estan d’acord amb els requisits del projecte, i emetrà els 
corresponents informes d’inspecció degudament avalats amb els resultats i 
certificats dels assaigs realitzats. 

 
19.2.3. Maneig,	  emmagatzematge	  i	  transport	  

	  
El Control de Qualitat a realitzar haurà de tenir en compte els procediments i 

instruccions pròpies per al compliment dels requisits relatius al transport, 
maneig i emmagatzematge del materials i components utilitzats en l’Obra. 
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19.2.4. Processos	  especials	  

	  
Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran 

realitzades i controlades per personal qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant 
procediments homologats d’acord amb els Codis, Normes i Especificacions 
aplicables d’acord amb els Plecs de Prescripcions i Plànols del Projecte. 

 
El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests 

requisits. 
 
19.2.5. Gestió	  de	  la	  documentació	  

	  
S’assegurarà l’adequada gestió de la documentació relativa a la qualitat de 

l’obra de forma que s’aconsegueixi una evidència final documentada de la 
qualitat dels elements i activitats incloses en el Programa de Control de 
Qualitat. 

 
19.2.6. 	  Plans	   de	   Control	   de	   Qualitat	   (P.C.Q.)	   i	   Programes	   de	   Punts	   d’Inspecció	  

(P.P.I.)	  
	  

La Direcció d’obra prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el 
previst al 1.19.2., per cada activitat o fase d’obra amb un mes d’antelació a la 
data programada d’inici de l’activitat o fase. 

 
Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’Inspecció, document 

que consistirà en un llistat seqüencial de totes les operacions de construcció, 
inspecció, assaigs i proves a realitzar durant tota l’activitat o fase d’obra. 

 
Per cada operació s’indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels 

plànols i procediments a utilitzar, així com la participació de les organitzacions 
del Contractista en els controls a realitzar. 

 
Una vegada finalitzada la activitat o fase d’obra, existirà una evidència 

(mitjançant protocols o firmes en el P.P.I.) de que s’han realitzat totes les 
inspeccions, proves i assaigs programats. 

 
19.2.7. Abonament	  dels	  costos	  del	  Sistema	  de	  Garantia	  de	  Qualitat	  

	  
Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un Laboratori 

degudament homologat, contractat a tal efecte per l'Ajuntament de Tavertet. 
Les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins el límit de l’ús i 
un 1’5% de l’import del tipus de licitació, mitjançant el corresponent descompte 
de la certificació mensual d'obres. 

 
19.2.8. Nivell	  de	  Control	  de	  Qualitat	  

	  
En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica 

el tipus i número d’assaigs a realitzar de forma sistemàtica durant l’execució de 
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l’obra per controlar la qualitat dels treballs. S’entén que el número fixat 
d’assaigs es mínim i que en el cas d’indicar varis criteris per determinar la seva 
freqüència, es prendrà aquells que exigeixi una freqüència major. 

 
El Director d’Obra podrà modificar la freqüència i el tipus de dits assaigs per 

tal d’aconseguir el control adient de la qualitat dels treballs, o realitzar controls 
de qualitat no previstos en el projecte. Els assaigs addicionals ocasionats per 
resultats no acceptables seran de compte del Contractista. 

 
19.2.9. Responsable	  del	  Contractista	  del	  Control	  de	  Qualitat	  

	  
El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l’Obra 

un Tècnic Superior amb tot l’equip necessari per l’execució d’aquest control. 
 

20. COMENÇAMENT	  DE	  L’OBRA,	  RITME	  D’EXECUCIÓ	  
DELS	  TREBALLS	  

	  
El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el 

Plec de Condicions Particulars, desenvolupant en la forma necessària perquè 
dins dels períodes parcials en aquell assenyalats quedin executats els treballs 
corresponents i, en conseqüència, l’execució total es porti a terme dintre del 
termini exigit en el Contracte. L’incompliment dels terminis parcials assenyalats 
donarà lloc a la imposició de penalitzacions, d’acord amb el que estableix 
l’article 212 de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la 

Direcció Facultativa del començament dels treballs al menys amb tres dies 
d’antelació. 

 
20.1. ORDRE	  DELS	  TREBALLS	  

	  
En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la 

contracta, llevat d’aquells casos en que, per circumstàncies d’ordre tècnic, 
estimi convenient la seva variació la Direcció Facultativa. 

21. COMPLIMENT	  DEFECTUÓS	  DE	  LA	  PRESTACIÓ	  
	  

S’entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte 
les següents: 

 
- La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la Direcció de les 

Obres que impliqui afectar les condicions de seguretat del trànsit de 
vehicles i persones. 
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- La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la Direcció de les 
Obres que impliqui afectar les condicions de seguretat i salut dels 
treballadors del propi contractista i d’altres empreses o institucions 
relacionades amb les obres. 

- La manca de compliment d’aquelles condicions especials d’execució que 
es puguin determinar en el present projecte. 

- En funció de la gravetat de l'incompliment, al contracte es determinaran els 
límits de les penalitats que se li podran atribuir al contractista, a proposta 
de la Direcció de les Obres, que en cap cas podran ser superiors al 10 %, 
en virtut del que determina la llei, i que seran descomptades de les 
certificacions de les obres. 

22. CONDICIONS	  GENERALS	  D’EXECUCIÓ	  
	  

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les 
modificacions del mateix que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i 
instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit lliuri la Direcció d’Obra 
al Contractista dins de les limitacions pressupostades. 

 
22.1. OBRES	  OCULTES	  

	  
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restar ocultes a l’acabament 

de l’Obra, s’aixecaran els plànols previs per que quedin perfectament definits; 
aquests documents s’estendran per duplicat, lliurant-se’n un a la Direcció 
Facultativa i l’altre al Contractista, signats tots ells per les dues parts. Aquests 
plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideren documents 
indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments. 

 
22.2. TREBALLS	  DEFECTUOSOS	  

	  
El Constructor és responsable de l’execució dels treballs que ha contractat i 

de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que l’exoneri de 
responsabilitat el control a la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que 
aquests treballs hagin estat valorats en els certificats parcials d’ obra, que 
sempre s’entendran estesos i abandonats a bon compte. Com a conseqüència 
d’allò anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o 
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells 
col·locats no reuneixen les condicions preceptives, ja sigui en el curs de 
l’execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar-se la recepció 
definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin 
enderrocades i reconstruïdes d’acord amb allò contractat, i tot allò a expenses 
de la contracta. Si aquest no considerés justa la decisió i es negués a 
l’enderrocament i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el 
Director d’Obra, qui ho resoldrà. 
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22.3. VICIS	  OCULTS	  
	  

Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis 
ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol 
moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que 
cregui necessari per reconèixer els treballs que suposi defectuosos. Les 
despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els 
vicis existeixin realment; en cas contrari a càrrec de la Propietat. 

 
 

Barcelona, juliol 2015 
 
 

 
 

Alba Rañé Mancha 
      AUTORA DEL PROJECTE 
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1. DESCRIPCIÓ	  DE	  LES	  OBRES	  

1.1. TREBALLS	  PREVIS	  
	  
Abans de començar amb la construcció de la nova obra, cal procedir a 

l'adequació de la zona afectada pel projecte. Els treballs previs que s’han de 
realitzar són l’esbrossada del terreny i la formació de terraplens per poder situar 
els equips de perforació.  

1.2. ANCORATGE	  I	  FONAMENTS	  	  
	  

Seguidament de adequarà el recinte de l’obra, es realitzaran les 
perforacions per els ancoratges i posteriorment, s’excavaran les rases per els 
fonaments.  

 
Es tracta de 7 ancoratges de 8,2 metres de longitud cada un, 2,1 metres de 

la zona del bulb i 6,1m de zona lliure. Un cop finalitzats els ancoratges, es 
realitzaran les rases per els fonaments: 5 rases per instal·lar els fonaments de 
formigó armat . Sobre els fonaments, s’instal·laran uns passador que actuaran 
com a connectors entre l’estructura metàl·lica i els fonaments.  

1.3. ESTRUCTURA	  METÀL·∙LICA	  
	  

Simultàniament a la construcció dels fonaments i la urbanització de la zona, 
en un taller de fora de l'obra s'haurà estat fabricant l’estructura. Formada per 
bigues tipus caixó d’acer Corten tipus S-355-J2 W+N. Es realitzaran a taller els 
perfils laterals i les dues plataformes. Posteriorment, seran transportats a obra i 
aquestes quatre peces seran col·locades i soldades a obra.  

1.4. RAMPES	  I	  ESCALES	  	  
	  
Paral·lelament a la construcció dels fonaments, es realitzarà la urbanització 

de la zona. Es procedirà a la construcció dels elements de contenció de les 
rampes formats per blocs de formigó (simulant pedra). Aquests estan 
fonamentats sobre un llit de 30 cm de formigó en massa. El trasdós dels 
elements de contenció estarà reblert per material drenant i a la base es situarà 
un tub de drenatge.  

 
S’utilitzaran les mateixes peces de formigó per realitzar les escales i graons 

de l’obra. Aniran situades sobre un llit de 30 cm de formigó en massa.  

1.5. PAVIMENTS	  
 

El paviment utilitzat per la zona de les rampes i les zones d’accés està 
format per un ferm de lloses prefabricades de formigó. La zona d’aparcament, 
anirà formigonada amb formigó de fibres.  
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 El paviment de l’estructura metàl·lica serà tipus relliga amb peces de 1000 
x 500 mm, col·locat sobre unes biguetes que aniran soldades a l’estructura 
principal.   

 
S’ha dissenyat un sistema de drenatge consistent en una sèrie de canals 

per recollir les aigües que es poden acumular a les zones urbanitzades. 
Aquestes aigües seran recollides i canalitzades per no tenir problemes 
d’inundacions  

1.6. OBRES	  ACCESSÒRIES	  I	  ACABATS	  
 

Al voltant de l’estructura metàl·lica es preveu la instal·lació de baranes d’un 
metre d’alçada i també a les escales d’accés. A més, també s’instal·larà una 
barana al llarg dels elements de contenció per salvar el desnivell que hi ha 
entre la zona d’aparcament i la d’accés.  

2. MOVIMENT	  DE	  TERRES	  I	  ENDERROCS	  
	  

En aquest projecte s’ha considerat dues partides d'excavacions. La primera 
és la d'excavació de de terra vegetal, consistent en retirar la capa superficial de 
terres amb contingut de matèria orgànica, d'un gruix aproximat de 20-40 
centímetres. La segona és la d'excavació de terres, en rases i pous, la qual 
serà aplicada a la resta d'excavacions previstes en aquesta obra. 

  
Es consideren dos tipus de rebliments. El primer és el rebliment de rases, 

que s'aplicarà a la totalitat dels rebliments a realitzar a l'obra i el segon el 
rebliment dels elements de contenció al qual se li aplicarà la partida de 
formació de terraplè.  

2.1. EXCAVACIÓ	  EN	  RASES	  I	  POUS	  
	  

És d’aplicació l’article 321 del PG3, excepte en els preceptes modificats per 
aquest Plec particular.  

 
En aquest projecte es consideren l’excavació en rasa en qualsevol tipus de 

terreny, inclòs roca. 
 
2.1.1. Mesura i abonament 
 
S’abonarà per metres cúbics (m3) segons el preu corresponent del Quadre 

de Preus no. 1, deduïts a partir de les seccions o amplades teòriques definides 
segons el següent criteri. A les excavacions de fonaments es considera que el 
talús tindrà un pendent mínim de 3:1 i el seu peu es situa com a màxim de 500 
mm de la cara exterior de la sabata o encep, amb la profunditat realment 
executada; qualsevol increment d’excavació respecte a aquest criteri anirà a 
càrrec del contractista. A les excavacions de rases es pagarà l’excavació 
realment executada fins a un límit definit pel volum d’una rasa amb uns 
talussos de pendent 3:1, on l’amplada de la base sigui la definida en els 
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plànols. En el preu s’inclouen els apuntalaments necessaris, l’esgotament de 
les aigües, així com la càrrega sobre camió i el transport dins de l’obra. 

 
 
2.1.2. Advertències sobre els preus de les excavacions 

	  
A més del que s’especifica als articles anteriors, i a d’altres on es detalla la 

forma de l’execució de les excavacions, haurà de tenir-se en compte el 
següent: 

 
A l’executar les excavacions el Contractista s’atindrà sempre als plànols i/o 

les instruccions del Facultatiu. En cas que l’excavació a executar no estigués 
suficientment definida, sol·licitarà l’aclariment necessària abans de procedir a la 
seva execució. Per tant, no seran d’abonament els despreniments ni els 
augments de seccions no previstos al Projecte o fixats pel Director Facultatiu. 

 
Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista 

executés menor volum d’excavació que el que hauria de resultar de tots els 
plànols, o de les prescripcions fixades, sols es considerarà d’abonament el 
volum realment executat. 

 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, 

encara que resultants dels despreniments, s’hauran de reomplir amb el mateix 
tipus de material, sense que el Contractista rebi, per això, cap quantitat 
addicional. 

 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d’una excavació concreta, el 

Contractista s’atendrà al que decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al 
que, a efectes de valoració del Pressupost, figuri als Pressupostos Parcials del 
Projecte. 

 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les 

operacions i depeses ja indicades, tots els auxiliars i complementaris, com són: 
Instal·lacions, subministrament i consum d’energia per a enllumenat i força, 

subministrament d’aigües, ventilació, utilització de qualsevulla classe de 
maquinària amb totes llurs despeses i amortitzacions, etc. així com els 
entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 

2.2. TERRAPLENS	  I	  REBLIMENTS	  LOCALITZATS	  
	  

Per a l’execució de les obres es seguiran les indicacions dels articles 330 i 
332 del PG-3, excepte en els preceptes modificats per aquest Plec particular. 

 
2.2.1. Penalitzacions 

	  
En el cas d’incompliment de les especificacions que afectin a un lot 

determinat de la partida i sempre que el Director consideri que no impliquen 
una pèrdua significativa en la funcionalitat i seguretat de l’obra o part de l’obra i 
que no sigui possible arranjar-los posteriorment, el lot de la partida podrà 
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acceptar-se aplicant, però, en forma de deducció a la relació valorada, una 
penalització d’acord amb les següents fórmules:  

 
 

- P1= 0.04 x <C x P 
- P2= 0.2 x N x P 

on: 
1. P1 i P2 = Deducció unitària per penalització, euros/m3 
2. P = preu de la unitat de rebliment, euros/m3 
3. <C = punts per defecte del percentatge del grau de compactació 

de la menor determinació respecte a l’especificat (<C no podrà ser major 
a 2). 

4. N = coeficient per canvi de qualitat: 
de seleccionat a adequat, N=1 
de seleccionat a tolerable, N=4 
d’adequat a tolerable, N=2 
 

2.2.2. Mesurament i abonament 
	  

Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i 
compactat al seu perfil definitiu, mesurat per diferència entre perfils, presos 
abans i després dels treballs. 

 
El preu inclou el transport del material a utilitzar en el terraplè o rebliment 

des de qualsevol punt de l’obra. El preu de subministrament de terres de 
préstecs exteriors a l’obra o de tot-u serà, però, d’abonament apart, el qual 
també es pagarà per metres cúbics (m3) realment executats en el seu perfil 
definitiu (el que vol dir que no es considerarà cap increment en concepte 
d’esponjament).  

 
L’esmentat preu de subministrament de materials de rebliment procedents 

de l’exterior de l’obra (terra seleccionada i tot-u) inclou el cost de les 
autoritzacions legals, el contractes i permisos, així com el transport i 
descàrrega dels materials subministrats en el lloc d’utilització a l’obra.  

 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els 

permisos i llicències que siguin necessaris i abans de començar les 
excavacions haurà de sotmetre’ls a l’aprovació del Director de les Obres a fi de 
determinar si la qualitat dels materials és suficient. 

2.3. TRANSPORT	  DE	  TERRES	  A	  ABOCADOR	  AUTORITZAT	  
	  

És el transport a abocador autoritzat dels materials sobrants d’esbrossades, 
d’enderrocs o d’excavacions seguint els criteris fixats en el projecte i les 
indicacions del Director de les Obres. 
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2.3.1. Mesura i abonament 
	  

És mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) de material transportat, 
mesurats a la seva posició original incrementats en un 20% d’esponjament, 
aplicant-hi el preu corresponent del quadre de preus no. 1. El preu inclou la 
càrrega sobre camió, el transport i la descàrrega a abocador. El cànon 
d’abocament i manteniment d’abocador es pagarà a part aplicant el preu de la 
partida Cànon d’abocament per a runa mixta. 

2.4. TRANSPORT	  DE	  TERRES	  DINS	  DE	  L’OBRA	  
	  

El transport de terres dins de la mateixa obra està inclòs a les 
corresponents partides de rebliment de terres. Però degut a que la terra vegetal 
necessitarà ser aplegada durant el transcurs de l'obra, i per tant haurà de ser 
carregada i descarregada dues vegades, s'ha considerat una partida de 
transport de terres amb origen i destí dins de la mateixa obra a aplicar a 
aquella. El contractista haurà de gestionar la resta de terres sense necessitat 
d'aplec; però si finalment prefereix fer un aplec d'aquestes, el contractista no 
podrà demanar l'abonament del seu transport dins de l'obra. 

 
2.4.1. Mesura i abonament 

	  
És mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) de material transportat, 

mesurats a la seva posició original incrementats en un 20% d’esponjament, 
aplicant-hi el preu corresponent del quadre de preus no. 1. El preu inclou la 
càrrega sobre camió, el transport i la descàrrega del material. 

3. ESTRUCTURES	  I	  OBRES	  DE	  FÀBRICA	  

3.1. ANCORATGES	  DE	  BARRA	  AMB	  FORMIGÓ	  	  
	  

En aquest projecte es preveu la realització d’ancoratges amb barres de 
32mm de diàmetre amb acer tipus B-500-S.  

 
Per a aquesta partida seran d’aplicació l’EHE i el PG-3, en particular l’article 

671, excepte en els preceptes modificats per aquest Plec particular. 
 
Es realitzarà una injecció de formigó a la zona del bulb a una longitud de 2,1 

metres. La resta quedarà entubat. La zona del bulb té uns trams amb morter de 
ciment preinjectat.  

 
3.1.1. Condicions de mesura i abonament 

	  
La mesura i abonament es farà per metres lineals (m) realment executats, 

comptats des de la punta fins a la cara inferior de l’encep, als que se’ls aplicarà 
el preu corresponent del quadre de preus no. 1. Aquest preu inclou la part 
proporcional del sobre cost degut a l’excés de longitud originat per la possible 
dificultat d'accés de la maquinària, els excessos respecte als valors teòrics de 
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consum de formigó, la utilització de trepant per travessar zones de roca, així 
com tots el mitjans auxiliars necessaris per a la completa instal·lació de la unitat 
d’obra. El transport a abocador i el cànon de deposició de residus s'abonaran a 
part, aplicant els preus corresponents del quadre de preus no. 1.  

 

3.2. ARMADURA	  A	  USAR	  EN	  FORMIGÓ	  ARMAT	  
	  

L’acer a utilitzar en el formigó armat serà de qualitat B-500-S per a les 
barres i B-500-T per a la malla electrosoldada. 

 
Seran d’aplicació l’EHE i el PG-3, en particular els articles 241, 242 i 600, 

excepte en els preceptes modificats per aquest Plec particular.  
 
3.2.1. Condicions de mesura i abonament 

	  
S’abonarà per kilograms (Kg), segons el preu corresponent del Quadre de 

Preus no. 1, deduïts a partir de les longituds i secció teòrica de les barres 
mostrades en els plànols, considerant una densitat de 7.850 kg/ m3, obtinguda 
del diàmetre nominal. Aquest preu comprèn la part proporcional dels elements 
necessaris per al sosteniment de les barres a la seva posició de projecte i altres 
elements rigiditzadors, separadors, falques, equips, operacions, eines i 
imprevistos necessaris per a executar-los, que en cap cas seran d’abonament a 
part. No serà mesurable cap increment per lligats, retalls, cavalcament, etc. 
perquè es consideren inclosos en el preu unitari. 

3.3. FORMIGONS	  
	  

S’aplicarà pel que fa a formigons, juntament amb el que a continuació 
s’assenyala, el que és preceptuat per la instrucció EHE, i igualment les 
prescripcions del PG-3 a l’article 610, excepte en els preceptes modificats per 
aquest Plec particular. 

 
El formigons de les estructures seran els següents: 

- Enceps i cossos d'estreps: HA-25/B/20/IIb 
- Els formigons de neteja i d’ompliments de buits HL-150/P/20 

 
No es farà servir cap additiu que no hagi estat prèviament aprovat pel 

director d’obra. 
 
No s’admetran altres junts de formigó que els especificats als plànols. 
 
La col·locació del formigó de tots els elements es farà amb motobomba de 

formigonar. No es podrà utilitzar altre sistema sense l’autorització expressa del 
Director d’Obra. 

 
No es podrà procedir al desencofrat fins 72 hores després del formigonat de 

les estructures a no ser que el Director d'Obra autoritzi a fer-ho abans. 
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El contractista haurà assegurar el correcte curat de les estructures de 
formigó. Per això haurà de garantir que durant els primers set dies després del 
formigonat les cares de formigó exposades a l'aire estan permanent mullades, 
recobrint els elements amb teles constantment amarades amb aigua. 

 
 
3.3.1. Condicions de mesura i abonament 

	  
La mesura i abonament es farà per metres cúbics (m3) obtinguts a partir de 

les dimensions teòriques obtingudes dels plànols i l’abonament es farà per 
aplicació a aquestes del preu corresponent en el quadre de preus no. 1.  

En aquest preu queden inclosos tots els materials i també els additius, si el 
director facultatiu considera oportú utilitzar-los, així com tots els elements 
necessaris per a la fabricació, posada a l’obra, el curat del formigó i la protecció 
contra les glaçades durant els primers set dies de curat. Es considera també 
inclòs en el preu el cost d’utilització de la motobomba per a la col·locació del 
formigó.   

3.4. ENCOFRATS	  
	  

S’executaran segons l’EHE i el PG-3, especialment el que conté l’article 
680, excepte en els preceptes modificats per aquest Plec particular. 

 
En el present projecte es consideren un tipus d’encofrat, paraments no 

vistos. 
 
3.4.1. Materials 

 
Encofrats en paraments ocults 
	  

Els encofrats ocults podran ser de fusta o metàl·lics. 
 
Per als fets amb fusta, es permetran sis postures, i es pot ordenar abans la 

seva retirada si l’estat que presenten no és acceptable, segons el parer del 
director de les obres. 

 
Es podran utilitzar taules o taulons sense raspallar i d’amplades i de 

llargades no necessàriament uniformes. 
 
Els encofrats de superfícies ocultes s’utilitzaran a les sabates dels 

fonaments de les estructures i en els paraments dels murs que estaran en 
contacte amb el terreny. 

 
3.4.2. Condicions de mesura i abonament 

	  
Es mesurarà per metres quadrats de superfície de formigó obtinguda dels 

plànols. El preu inclou la part proporcional de formació de junts de retracció i 
junts de dilatació, que no s’abonaran a part. 

 



PLEC	  DE	  CONDICIONS	  	  
TÈCNIQUES	  PARTICULARS	  

	  	  

	   	  Projecte	  Constructiu	  d’un	  Mirador	  sobre	  l’embassament	  de	  Sau	  al	  terme	  municipal	  de	  Tavertet	  	   11	  

L’abonament es realitzarà als preus indicats en el Quadre de Preus núm. 1, 
segons es tracti de l’un o l’altre encofrat. 

 
El preu inclou tots els cindris, apuntalaments, estintolaments i elements 

auxiliars necessaris per garantir l’estabilitat de l’encofrat.  
L’execució de la unitat inclou les operacions de: 
 

- Projecte i càlcul resistent de l’encofrat 
- Construcció i muntatge de l’encofrat (inclosos estintolaments). 
- Desencofrat. 

 

3.5. BASES	  D’ANIVELLAMENT	  DE	  MORTER	  
	  

Serà d’aplicació l’article 611 del PG-3, excepte en els preceptes modificats 
per aquest Plec particular.  

 
L’execució dels replans inferiors d’anivellament es realitzarà amb la major 

cura, per tal de garantir la perfecta horitzontalitat de les plaques de suport dels 
recolzaments. 

 
3.5.1. Condicions de mesura i abonament 

	  
Les bases d’anivellament de morter s’abonaran per litres (L) realment 

executats, mesurats sobre plànol, segons el preu corresponent del Quadre de 
Preus núm. 1, el qual cobreix tant el material com els encofrats i la resta de 
mitjans auxiliars necessaris per a la seva completa instal·lació. 

3.6. APARELLS	  DE	  SUPORT	  
	  

Serà d’aplicació l’article 692 del PG-3, excepte en els preceptes modificats 
per aquest Plec particular. 

 
Pel suport de les estructures metàl·liques en aquest projecte s’han previst 

aparells de suport mitjançant passadors d’acer Corten.  
 
3.6.1. Condicions de mesura i abonament 

	  
Els aparells de suport de passadors  s’abonaran per unitats (u) teòrics 

segons el preu corresponent del Quadre de Preus núm. 1, el qual cobreix tant 
el cost dels suports com el seu muntatge, així com les xapes superior i inferior 
d'aquests disposades per tal de soldar-los a l'estructura metàl·lica.  

3.7. ACER	  LAMINAT	  PER	  A	  ESTRUCTURES	  METÀL·∙LIQUES	  
	  

3.7.1. Normes bàsiques de referència 
	  

A més a més de les normes que s’esmentaran a aquest article, per a 
l’execució d’aquesta partida serà d’aplicació en general el PG-3 i en particular 
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els articles 620, 622, 623, 624 i 640 d’aquest, excepte en els preceptes 
modificats per aquest Plec particular. 

 
 
3.7.2. Materials 

	  
Les xapes i els perfils a utilitzar seran de qualitat S 355 J2 G+W. 
 
Les xapes i perfils hauran de disposar d’un Certificat de Control amb 

indicació del número de colada i característiques químiques i mecàniques 
demostratives del seu tipus, entre les que s’inclourà la resiliència. Totes les 
xapes de gruix igual o superior a 20 mm. seran examinades per ultrasons, 
d’acord amb la norma UNE 7278, amb un control perifèric i per quadrícula de 
200x200 mm. i d’aquest examen hauran de resultar classificades de grau A, 
d’acord amb la norma UNE 36100. El resultat d’aquest examen serà inclòs en 
el Certificat de Control que emetrà el fabricant o subministrador o s’adjuntarà a 
aquest. Aquest certificat pot ser expedit pel Departament de Control del 
fabricant sempre que aquest sigui independent del Departament de Producció i 
disposi de laboratori (apartats 5.4.2.1 de l’UNE 36007 i 3.1.b de DIN 50049). En 
cas que no es compleixin els anteriors requisits es tindrà que prendre mostres 
per a confirmar les característiques químiques, mecàniques i resiliència per 
cada 10 Tns. o fracció de la mateixa sèrie i classe. Aquests assaigs s’ajustaran 
a les normes UNE 36082-84, amb els criteris d’acceptació senyalats a 
aquestes. 

 
Les toleràncies geomètriques de subministrament compliran el que està 

previst a les normes UNE365XX i NBE MV 102 per a xapes i perfils. 
 
Els materials d’aportació (electrodes, fils, etc.) tindran característiques 

iguals o lleugerament superiors a les del material de base, inclosa resiliència 
(tenacitat). 

 
3.7.3. Execució 

	  
Amb anterioritat a la fabricació de l’estructura metàl·lica, el contractista 

comprovarà el replanteig de les estructures de formigó de suport d’aquesta, 
mesurant llums i distàncies relatives, i ajustarà després la fabricació i muntatge 
a les dimensions reals de l’obra. 

 
A partir de la informació del projecte el contractista prepararà, a partir de la 

informació del projecte, seguint les anotacions i directrius de la norma NBE MV-
104, plànols de taller que hauran de ser aprovats per la Direcció d’obra. 

 
Quan en els plànols de projecte no estiguin definits alguns aspectes (mida 

dels cordons de soldadura, preparació de vores, etc.) el Contractista podrà 
definir-los segons el seu criteri, senyalant clarament en els plànols de taller 
quines són les definicions que ha fet per a que siguin aprovades per la Direcció 
d’obra. 
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En cas que en el taller no s’utilitzin màquines automàtiques d’oxitall que 
treballin amb plantilles de mida reduïda, o de control numèric, s’hauran de fer 
plantilles de mida natural de tots els elements que calguin, especialment les 
dels nusos, amb la marca d’identificació i plànol de taller en que estigui 
definida. 

 
Solament s’admet l’oxitall amb màquina o tall amb serra. No s’admet, doncs, 

el tall amb oxitall manual ni el tall amb cisalla. 
 
A cadascuna de les peces preparades en el taller es marcarà amb pintura o 

llapis gras la identificació amb la que s’ha designat en els plànols de taller per a 
l’armat dels diferents elements a taller o a obra. No s’utilitzarà el punxó per a 
aquest fi. 

 
El conformat i redreçat de les peces previs a les operacions de soldadura es 

faran en fred amb premsa o màquina de rodets. No s’admetrà fer aquesta 
operació després del procés de soldadura sense l’autorització de la Direcció 
d’obra que podrà decidir la seva acceptació o no i la necessitat de fer un 
tractament d’eliminació de tensions i d’inspecció de defectes a la zona soldada 
després del procés de conformat. 

 
No s’admeten altres empalmes que els senyalats en els plànols del projecte 

o de taller, després de la seva aprovació. 
 
A taller es farà un muntatge en blanc de les peces abans del seu transport a 

obra. 
 
3.7.4. Soldadura 

	  
Tots els processos de soldadura i del seu aixecament i reparació de zones 

per soldadura, seran objecte d’un Procediment amb indicació de les 
característiques del material d’aportació, preparació de vores i paràmetres 
previstos a l’ASME IX, incloent-hi les temperatures de precalentament entre 
passades i el calor d’aportació. El procediment haurà de ser homologat segons 
aquesta norma. En particular haurà d’incloure el corresponent assaig de 
resiliència, tant de la pròpia soldadura com de la zona afectada tèrmicament, i 
les condicions dels assaigs (temperatura) i els seus resultats hauran de donar 
una qualitat igual o superior a la del metall de base. Les homologacions hauran 
de ser fetes per una entitat independent de Control classificada per l’Organisme 
Oficial competent i serà la mateixa que faci la totalitat del Control de 
l’estructura. Aquesta entitat certificarà per escrit que amb els procediments 
homologats queden coberts els processos de soldadura a fer-se a l’obra 
objecte d’aquest projecte. 

 
Els soldadors i operadors que facin soldadures, tant les definitives com les 

provisionals hauran d’estar qualificats segons la norma UNE 14010 o ASME IX, 
amb l’homologació en vigor, efectuada per una Societat de Control que 
compleixi els requisits senyalats. 

 



PLEC	  DE	  CONDICIONS	  	  
TÈCNIQUES	  PARTICULARS	  

	  	  

	   	  Projecte	  Constructiu	  d’un	  Mirador	  sobre	  l’embassament	  de	  Sau	  al	  terme	  municipal	  de	  Tavertet	  	   14	  

 
 

3.7.5. Protecció 
	  

Per a les peces d’acer tipus S 355 J2 G+W, “Corten”: 
a. Zones exteriors. No necessiten cap protecció. Per assegurar que el 

procés de passivació de l’acer es fa d’una manera uniforme, un cop 
finalitzats tots els treballs de muntatge i soldadura de taller s’aplicarà a totes 
les superfícies vistes raig de sorra fins el grau 2 1/2 segons norma ISO 
8501-1. S'autoritza l'aplicació del raig de sorra a les peces prèviament al seu 
assemblatge, però en qualsevol cas, abans del transport de les peces a obra 
el contractista haurà de fer un repàs aplicant raig de sorra a les zones que 
hagin pogut resultar tacades durant la fabricació, garantint així la total 
uniformitat de les superfícies vistes. 

b. Zones interiors dels calaixos. Es garantirà la seva estanquitat.  
 

3.7.6. Condicions de mesura i abonament 
	  

L’abonament de les estructures metàl·liques es farà aplicant el preu 
corresponent del Quadre de Preus no. 1 a l’amidament teòric, en quilograms, 
considerant una densitat de 7.850 kg/ m3, de xapes, perfils i tubs 
exclusivament. (no s’inclouran a l’amidament el pes d’ancoratges, cargols i 
connectadors, que estaran inclosos i repercutits en el preu unitari). 
L’amidament es farà segons els plànols de projecte i no s’admetran increments 
de pes per toleràncies de laminació, escapçadures, soldadures, elements o 
estructures auxiliars per a la fabricació i muntatge (fins i tot les necessàries per 
a l’estabilització). Tampoc seran d’abonament els increments de pes motivats 
per la substitució de qualsevol element (xapa, perfil o tub) marcat en el 
projecte, per un altre de pes superior. 

 
En el preu s’inclouen tots els treballs necessaris per a deixar l’estructura 

metàl·lica totalment acabada i col·locada a obra segons el projecte. S’inclouen, 
doncs, en aquest els materials de base, els treballs d’oficina tècnica, la 
fabricació, el transport, permisos especials de qualsevol tipus, el muntatge, la 
protecció superficial (raig de sorra i pintura), la ma d’obra, el subministrament 
d’energia elèctrica, la maquinària i obres i mitjans auxiliars (grues, bastides, 
torres d’estintolament, traves, tirants, etc.) que requereixi cada operació. 

 
També s’inclou en el preu la preparació del terreny, la realització dels 

accessos i l’execució d’obres civils auxiliars (com poden ser fonaments per a 
estructures provisionals), necessaris per a l’execució de la feina. També 
s’inclou la total retirada d’aquests fins a deixar el lloc en situació igual a la de 
l’inici de les obres o en els seu defecte, tal com indiqui la Direcció d’Obra. 

 
En cas que el muntatge requereixi càlculs específics per garantir, durant el 

muntatge, l’estabilitat de qualsevol element, el contractista haurà de presentar 
els càlculs signats per un tècnic competent en la matèria, per a l’aprovació per 
part de la Direcció d’obra. En cas de discrepància el contractista haurà de 
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sotmetre’s al criteri d’aquesta sense que tingui dret a reclamar cap increment 
de preu. 

Les estructures metàl·liques s’instal·laran amb les contrafletxes de 
muntatge indicades en els plànols o subministrades per la direcció d’obra. El 
compliment d’aquesta condició es considera inclòs en el preu unitari de la 
partida.  

 
En el cas que durant les obres es considerés convenient canviar el procés 

constructiu considerat en el projecte per un de diferent, cap increment de preu 
no podrà ser objecte de reclamació per part del contractista.  

4. FERMS	  I	  PAVIMENTS	  

4.1. BASES	  I	  SUBBASES	  DE	  TOT-‐U	  
	  

Serà d’aplicació l’article 510 del PG-3, excepte en els preceptes modificats 
per aquest Plec particular. 

 
4.1.1. Penalitzacions 

	  
En el cas d’incompliment de les especificacions que afectin a la partida i 

sempre que el Director consideri que no impliquen una pèrdua significativa en 
la funcionalitat i seguretat de l’obra o part de l’obra i que no sigui possible 
arranjar-los posteriorment, l’obra podrà acceptar-se aplicant, però, en forma de 
deducció a la relació valorada, una penalització d’acord amb la següent 
fórmula:  

P1= 0.04 x <C x P 
on: 

- P1= Deducció unitària per penalització, euros/m3 
- P = preu de la unitat de tot-u, euros/m3 
- <C = punts per defecte del percentatge del grau de compactació de 

la menor determinació respecte a l’especificat (<C no podrà ser 
major a 3). 

 
4.1.2. Mesura i abonament 

	  
La subbase s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats 

d’acord amb les seccions tipus assenyalades en els plànols. 
 
No s’abonaran els sobrants laterals, ni els que són conseqüència de 

l’aplicació de la compensació de la pèrdua de gruixos de capes subjacents. 

4.2. BASES	  DE	  FORMIGÓ	  
	  

El material previst en aquest projecte per a les bases de formigó serà el 
tipus amb denominació HM-20. Serà d’aplicació l’article 550 del PG-3, excepte 
en els preceptes modificats per aquest Plec particular. 
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4.2.1. Mesura i abonament 

	  
La base de formigó s’abonarà per metres cúbics (m2) realment executats, 

mesurats d’acord amb les seccions tipus assenyalades en els plànols. El preu 
inclou la preparació de la superfície de la capa de subbase i la formació 
d’encofrats a les vores. 

4.3. LLOSES	  PREFABRICADES	  DE	  FORMIGÓ	  
	  

Hi ha previst l'ús de lloses prefabricades de formigó d’acabat granallat, de 
24x16x5 cm, col·locades a trencajunt que es col·locaran amb una capa de 3 cm 
de morter de ciment Portland. 

 
4.3.1. Execució de les obres 

	  
Sobre la solera de formigó, prèviament mullada, es col·locarà la base de 

morter de ciment. Les lloses, també mullades, es col·locaran sobre la capa de 
morter a truc de maceta fins que quedin ben assentades i enrasades. Es 
deixarà un junt entre les peces de 3 mm de gruix que s’omplirà posteriorment 
amb una barreja de sorra granítica 0-2.5 mm i ciment Portland en proporció 
20:1. 

 
4.3.2. Mesura i abonament 

	  
L’abonament es farà aplicant el corresponent preu del quadre de preus no. 

1 als metres quadrats de paviment realment executats, mesurats sobre plànol. 

4.4. GRAONS	  I	  ESCALES	  	  
	  

En aquest projecte es consideren graons de peces de formigó  de 10x45x30 
cm. El preu de la partida inclou la formació de l’estesa i la tabica, la formació de 
la base del graó amb formigó, així com la part proporcional de la formació 
d’encofrat per a la realització d’aquesta.  

 
Per tal que els usuaris percebin amb claredat la presència dels graons, el 

color del granit a utilitzar en aquests serà tal que quedi totalment contrastat 
amb el color dels paviments del seu voltant. Per això, el contractista haurà de 
presentar suficients mostres a la direcció facultativa per tal que aquesta triï la 
que, al seu judici, consideri més adequada.  

 
4.4.1. Mesura i abonament 

	  
L’abonament d’aquesta partida es farà aplicant el preu corresponent del 

quadre de preus no. 1 als metres lineals de graó realment executats mesurats 
sobre la aresta formada per l’estesa i la tabica.  
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5. OBRES	  ACCESSÒRIES	  I	  ACABATS	  

5.1. BARANES	  
	  

S’ha definit dos tipus de baranes  segons la seva ubicació dins de l’obra. Els 
materials que les formen són fonamentalment acer Corten S-355 J2 G+W i acer 
al carboni S-275 J2 pels elements estructurals, i vidre antivantàlic  de 6+6, tal 
com està definit en els plànols. 

 
A les peces d'acer Corten se'ls farà un tractament superficial amb raig de 

sorra fins el grau 2 1/2 segons norma ISO 8501-1.  
 
5.1.1. Mesura i abonament 

	  
L’abonament dels elements estructurals de les baranes es farà aplicant el 

preu del quadre de preus no. 1, segons el tipus de barana que es tracti, als 
metres lineals realment executats, mesurats al llarg del perfil que fa de 
passamà a cada tipus de barana. El preu inclou el seu ancoratge al paviment o 
a les bigues principals, així com tots els elements auxiliars necessaris per a la 
seva completa instal·lació.  

6. VARIS	  

6.1. PROVA	  DE	  CÀRREGA	  DEL	  PONT	  
	  

Serà d’aplicació l’article 695 del PG-3, excepte en els preceptes modificats 
per aquest Plec particular. 

 
6.1.1. Projecte 

	  
El projecte de la prova de càrrega serà proveït per la Propietat. En cas que 

el contractista no disposés del tipus de càrrega considerat a aquest, haurà de 
redactar una nova prova de càrrega, signada per un enginyer de camins, en 
base al tren que ell disposi, sense càrrec per a la Propietat, que haurà de ser 
aprovat per la Direcció d’obra. 

 
6.1.2. Execució 

	  
Les proves a realitzar seran les corresponents a les estructures que 

s’inclouen en el projecte. 
 
No es procedirà a la realització de la prova de càrrega fins haver comprovat 

que el formigó ha obtingut la resistència característica especificada en el 
projecte. 

 
Durant el desenvolupament de les proves s’adoptaran les precaucions ne-

cessàries per evitar un possible accident. 
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En el cas d’aparèixer algun defecte que la Direcció d’obra consideri perillós, 
s’estudiaran les seves causes possibles i s’adoptaran les mesures que la 
Direcció cregui oportunes. 

 
La Direcció d’obra podrà ordenar la realització de proves complementàries 

quan ho cregui necessari, encara que no hagin estat previstes inicialment en el 
projecte. 

 
El comportament resistent de l’estructura enfront del tren de càrregues 

utilitzat a la prova es comprovarà per mitjà de la mesura de les fletxes netes 
verticals, assolides durant la mesura i la seva comparació amb les teòriques 
obtingudes en el projecte de la prova de càrrega. 

 
En el cas que en aquesta mesura i comparació sorgissin dubtes raonables 

sobre el bon comportament de les estructures, la Direcció d’obra podrà exigir la 
mesura de deformacions en determinades fibres o la determinació dels girs 
reals dels suports, per tal de comparar-los amb els seus valors teòrics deduïts 
del càlcul. 

 
Per a la mesura de fletxes es faran servir flexímetres amb una amplitud de 

camp d’acord amb les magnituds a mesurar (normalment una amplitud de 
cinquanta mil·límetres) i una apreciació d’una centèsima de mil·límetre. 

 
Les característiques dels aparells destinats a altres possibles mesures a 

efectuar per ordre de la Direcció d’obra, seran fixats per la Direcció d’acord 
amb la precisió que es vulgui obtenir. 

 
6.1.3. Acta de les proves de càrrega 

	  
Acabades les proves, es redactarà una acta en què, a més de les 

observacions que cregui convenient afegir la Direcció d’obra, s’inclouran els 
apartats següents: 

- Dades generals de data, persones assistents a la prova, clau del 
projecte i finalitat de la prova. 

- Descripció de l’obra. 
- Estat de l’obra abans de la realització de les proves. 
- Tren de càrregues utilitzat. 
- Aparells de mesura. 
- Condicions climatològiques. 
- Punts de referència pel que fa als se n’han pres mesures i deixat 

constància per a la identificació futura. 
- Descripció de l’assaig i resultats obtinguts. 
- Estat final de l’obra. 
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6.1.4. Condicions de mesura i abonament 
	  

Les proves de càrrega, tant les previstes en el projecte com les que pugui 
ordenar la Direcció d’obra durant l’execució de la mateixa, es consideren 
contingudes en una partida única per a tota l’estructura, la qual inclou la 
redacció dels corresponents projectes, la contractació de les sobrecàrregues, la 
presa de mesures i la redacció de les actes.  
 
 
Barcelona, juliol 2015 
 
 
 

 
 

Alba Rañé Mancha 
      AUTORA DEL PROJECTE 
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PRESSUPOST Data: 26/06/15 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Mirador Embassament Sau

Capítol 01 Treballs previs

1 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub

d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

34,44 102,000 3.512,88

2 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i

càrrega mecànica sobre camió (P - 1)

2,15 285,400 613,61

3 E2R350DA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb

camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,

amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 6)

5,35 1,427 7,63

TOTAL Capítol 01.01 4.134,12

Obra 01 Pressupost Mirador Embassament Sau

Capítol 02 Moviment de terres i excavacions

1 E2214826 m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25

a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i

càrrega indirecta sobre camió (P - 2)

23,20 91,280 2.117,70

2 F226470A m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material

adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una

compactació del 90 % del PM (P - 31)

5,74 164,500 944,23

3 E3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació

(P - 12)

5.324,00 1,000 5.324,00

4 E3GZP000 m Perforació d'ancoratge permanent de mur pantalla de <= 200 mm de

diàmetre, amb beina de tub d'acer corrugat  (P - 13)

22,11 57,400 1.269,11

5 E222192A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de

resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre

camió (P - 4)

45,09 17,927 808,33

6 E2R450DA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació

autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t, amb un

recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 7)

6,02 0,344 2,07

7 E2R350DA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb

camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,

amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 6)

5,35 274,051 1.466,17

TOTAL Capítol 01.02 11.931,61

Obra 01 Pressupost Mirador Embassament Sau

Capítol 03 Fonaments

1 G3EB3200 kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre superior a 16

mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

(P - 40)

1,17 362,194 423,77

2 G4AE1000 l Injecció de beines per a armadures actives, amb beurada de ciment (P

- 42)

2,27 116,200 263,77

3 E3FD1100 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps (P - 11) 23,74 54,852 1.302,19

4 E3FB4000 kg Armadura per a enceps AP500 SD d'acer en barres corrugades

B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 10)

1,25 648,987 811,23

EUR
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5 E4B84000 kg Armadura per a cèrcols AP500 SD d'acer en barres corrugades

B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 19)

1,42 52,989 75,24

6 E3F515B1 m3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 9)

95,62 17,927 1.714,18

7 E3GZU200 u Placa d'ancoratge de 180x180x40mm, ancoratge de tipus permanent,

inlcos rosca femella/mascle hexagonal 90 mm i capçal amb doble

protecció per la corrosió.  (P - 16)

640,47 7,000 4.483,29

8 E4AC1200 t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 1000 kN de força (P - 18) 1,55 0,362 0,56

TOTAL Capítol 01.03 9.074,23

Obra 01 Pressupost Mirador Embassament Sau

Capítol 04 Estructura

1 E4Z55PL0 u Conjunt passador d'acer corten de 70 mm de diàmetre, de 18 cm de

llargària. Inclou tacs de nylon 5 mm de gruix i 70mm diàmetre, placa
de fixació de 240x240x30mm i xapes de diámetre 90mm. Col·locat i

soldat.  (P - 20)

139,98 7,000 979,86

2 E3GZT500 u Placa fixació dels perfils metàl·lics al passador. Placa d'acer corten de

400x400x30mm inclos la soldadura als perfils  (P - 14)

107,89 7,000 755,23

3 E3GZT501 u Placa fixació dels passador al fonament . Placa d'acer corten de

400x400x30mm inclou la fixació mitjançant 4 cargols d'acer d'alta

resistència A500HW de 20 mm de diàmetre i 70 cm de llargària, 780

N/mm2 de límit elàstic, per a ancoratge d'estructures i placa de
150x150x15mm.  (P - 15)

248,77 7,000 1.741,39

4 E4438122 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten)

S355J2WP segons UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en

perfils laminats en calent en planxa, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura

(P - 17)

3,03 48.575,800 147.184,67

5 I12AG232 u Transport, muntatge i desmuntatge de grua de 40 m de ploma, 40 m
d'alçària i 2 t de pes en punta (P - 50)

7.958,65 1,000 7.958,65

6 I12AG132 mes Grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta (P - 49) 2.147,57 1,000 2.147,57

7 E9VZ1211 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/B/20/IIa de consistència

plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de

ciment, apte per a classe d'exposició I (P - 25)

24,36 112,920 2.750,73

8 E9V2CWJK m Peça de formigó tipus vertica imitació de pedra de 45x20x28 cm de
Prefraga o similar i tancament mitjançant esglaó tipus vertica recte de

45x10x30cm de Prefraga o similar  (P - 23)

28,83 67,200 1.937,38

9 E9V2CWJL m Peces de formigó tipus vertica imitació de pedra de 45x20x28 cm de

Prefraga o similar i tancament mitjançant esglaó tipus vertica recte de
45x10x34cm de Prefraga o similar  (P - 24)

33,59 45,720 1.535,73

TOTAL Capítol 01.04 166.991,21

Obra 01 Pressupost Mirador Embassament Sau

Capítol 05 Acabats

1 E9S11420 m2 Paviment de relliga, de 70x21 mm de pas de malla d'acer corten, amb
platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat. Inclou

perfils de subjecció (P - 22)

92,34 324,230 29.939,40

2 H152P025 u Pont volant metàl·lic amb sistema de muntatge graduable amb

plataforma de treball en voladís, d'amplària entre 1 a 1,8 m i llargària 2
m, amb base de taulons metàl·lics fixats a pescant de llargària 2,6 m,

amb suports de barana de doble tub i barana en tot el perímetre,

97,41 6,300 613,68

EUR
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sustentat per puntals de pressió i suports del pescant graduables,

fixats amb passadors, i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

3 EB1216BB m Barana d'acer soldada, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de

diàmetre, doble muntant de pletina amb perfil de 780x80x5 mm per a

rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 100 a 120 cm d'alçària,

soldada al la biga principal. Inclou perfil en U per la fixació de vidre i
placa de 180x180x10mm soldada a la biga principal   (P - 27)

162,78 95,000 15.464,10

4 EB11VVV1 m Barana de 70 cm d'alçària, d'acer inoxidable AISI-316, format per

tubular d'acer inoxidable d= 60 mm i 3,5 mm de gruix, muntant amb

dues pletines de 50x10 mm i pletina de 70x12 mm fixades entre elles
amb cargols allen, pletina d'ancoratge de 160x160x10 mm amb quatre

forats, per a  col·locar amb perns 10M i resina epoxi  (P - 26)

187,60 6,300 1.181,88

TOTAL Capítol 01.05 47.199,06

Obra 01 Pressupost Mirador Embassament Sau

Capítol 06 Urbanització

Subtitol 01 Treballs previs

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i

càrrega mecànica sobre camió (P - 1)

2,15 1.418,100 3.048,92

2 E2R350DA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb

camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 6)

5,35 1,427 7,63

TOTAL Subtitol 01.06.01 3.056,55

Obra 01 Pressupost Mirador Embassament Sau

Capítol 06 Urbanització

Subtitol 02 Moviment de terres i excavacion

1 E2214826 m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25
a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i

càrrega indirecta sobre camió (P - 2)

23,20 360,586 8.365,60

2 E2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 5) 6,12 232,561 1.423,27

3 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de

gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró

vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 39)

3,91 232,561 909,31

4 E222192A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de

resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre

camió (P - 4)

45,09 18,480 833,26

5 E221D8A8 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la

compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb pala excavadora amb

martell trencador i càrrega indirecta sobre camió (P - 3)

43,75 89,393 3.910,94

6 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM (P - 38)

2,46 1.418,100 3.488,53

7 E2R350DA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb

camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,

amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 6)

5,35 453,279 2.425,04

8 ED5H8JD4 m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, Model F250K.PDTE, de classe

de càrrega F-900, ample interior 250mm i alçària exterior entre 150 i

650 mm, amb pendent incorporada del 2,5% per recollida d'aigües

pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, fixació de seguretat a 8 punts
per metre inclòs taps antibrutícia, perfils d'acer galvanitzat per

protecció lateral, reixeta de fosa dúctil nervada, proveïda de ranures

direccionadores de l'aigua cap a l'interior del canal a 60º, Model

351,49 0,000 0,00

EUR
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FNX250FTDM, de classe D-400 i 0,5 m de longitud, model certificat

sengons la declaració de conformitat CE., ref. ULM2150907 de la sèrie
F 250 K de ULMA, col·locada sobre base de formigó amb solera de

150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 30)

TOTAL Subtitol 01.06.02 21.355,95

Obra 01 Pressupost Mirador Embassament Sau

Capítol 06 Urbanització

Subtitol 04 Drenatge

1 E222192A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de

resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre

camió (P - 4)

45,09 17,680 797,19

2 E2R350DA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb

camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,

amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 6)

5,35 17,680 94,59

3 GD555182 m Drenatge amb tub de D=20 cm de formigó porós, sobre solera de 10
cm de formigó HM-20/P/20/I, col·locat amb junts secs i rembliment de

la rasa amb formigó de 15cm de gruix (P - 45)

26,21 7,900 207,06

4 ED5H8JD4 m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, Model F250K.PDTE, de classe

de càrrega F-900, ample interior 250mm i alçària exterior entre 150 i
650 mm, amb pendent incorporada del 2,5% per recollida d'aigües

pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, fixació de seguretat a 8 punts

per metre inclòs taps antibrutícia, perfils d'acer galvanitzat per

protecció lateral, reixeta de fosa dúctil nervada, proveïda de ranures

direccionadores de l'aigua cap a l'interior del canal a 60º, Model

FNX250FTDM, de classe D-400 i 0,5 m de longitud, model certificat
sengons la declaració de conformitat CE., ref. ULM2150907 de la sèrie

F 250 K de ULMA, col·locada sobre base de formigó amb solera de

150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 30)

351,49 102,600 36.062,87

5 ED351540 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides
interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa

tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 29)

77,83 2,000 155,66

TOTAL Subtitol 01.06.04 37.317,37

Obra 01 Pressupost Mirador Embassament Sau

Capítol 06 Urbanització

Subtitol 05 Murs de contenció i rampes

1 E3F515B1 m3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 9)

95,62 7,392 706,82

2 G3J31110 m3 Mur amb blocs prefabricats de formigó de peces tipus vertica 45x20x28

cm  i coronació amb peces tipus Clap de Prefraga o similar (P - 41)

45,44 62,000 2.817,28

3 E32BMA88 m2 Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb malla

electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm

6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 8)

4,16 62,000 257,92

4 GD5A1205 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=100 mm i reblert amb material

filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 46)

25,64 30,800 789,71

5 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,

utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 32)

21,10 5,544 116,98

6 F2285H00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per

a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant (P - 33)

48,54 5,544 269,11

EUR



Projecte constructiu d´un mirador al Pantà de Sau al terme municipal de Tavertet

PRESSUPOST Data: 26/06/15 Pàg.: 5

7 F9F1C111 m2 Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 16x24 cm i 5 cm

de gruix de Breinco o similar, sobre llit de morter de 3 cm de gruix,
base de formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica de 15cm i

anivellament amb capa de 1 cm mitjançant formigó de neteja

HL-175/B/ 20 (P - 35)

38,35 46,200 1.771,77

TOTAL Subtitol 01.06.05 6.729,59

Obra 01 Pressupost Mirador Embassament Sau

Capítol 06 Urbanització

Subtitol 06 Acabats

1 F9F1C111 m2 Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 16x24 cm i 5 cm

de gruix de Breinco o similar, sobre llit de morter de 3 cm de gruix,

base de formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica de 15cm i

anivellament amb capa de 1 cm mitjançant formigó de neteja

HL-175/B/ 20 (P - 35)

38,35 251,040 9.627,38

2 F96514C5 m Vorada recta de peces de formigó sobre llit de morter de 3 cm de gruix,

base de formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica de 15cm i

anivellament amb capa de 1 cm mitjançant formigó de neteja

HL-175/B/ 20 (P - 34)

33,17 76,500 2.537,51

3 E9G3BA56 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/I+E, de 15

cm de gruix, amb un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3,

grandària màxima del granulat 12 mm, acabat amb remolinat mecànic

(P - 21)

23,65 197,500 4.670,88

4 E9VZ1211 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/B/20/IIa de consistència

plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de

ciment, apte per a classe d'exposició I (P - 25)

24,36 24,000 584,64

5 E9V2CWJK m Peça de formigó tipus vertica imitació de pedra de 45x20x28 cm de

Prefraga o similar i tancament mitjançant esglaó tipus vertica recte de

45x10x30cm de Prefraga o similar  (P - 23)

28,83 67,200 1.937,38

6 EB1216BZ m Barana d'acer fixada mecànicmaent, amb passamà rodó d'acer de 40

mm de diàmetre, doble muntant de pletina amb perfil de 780x80x5 mm

per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 100 a 120 cm

d'alçària, soldada al la biga principal. Inclou perfil en U per la fixació de

vidre i placa de 180x180x10mm fixada mitjançant perns M10 i resina

epoxi.  (P - 28)

163,05 64,800 10.565,64

7 GBB22301 u Placa amb pintura no reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit,

fixada mecànicament (P - 43)

134,28 2,000 268,56

8 GBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76

mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre

(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P - 44)

104,08 2,000 208,16

9 FQ10VVV2 u Banc Neoromàntic Liviano (Santa& Cole o similar) de fusta tropical
tractada amb oli i collada als suports amb cargols d'acer inoxidable, de

1,75 m de llargaria, amb suport de fosa de ferro gg.20, inclou presa de

terra en cas d'estar a menys de 2 m d'un punt elèctric.  (P - 37)

261,52 2,000 523,04

10 FQ10VVV1 u Banc Neoromàntic Liviano (Santa& Cole o similar) de fusta tropical
tractada amb oli i collada als suports amb cargols d'acer inoxidable, de

60 cm de llargaria, amb suport de fosa de ferro gg.20, inclou presa de

terra en cas d'estar a menys de 2 m d'un punt elèctric.  (P - 36)

277,11 4,000 1.108,44

TOTAL Subtitol 01.06.06 32.031,63

Obra 01 Pressupost Mirador Embassament Sau

Capítol 07 Varis

EUR



Projecte constructiu d´un mirador al Pantà de Sau al terme municipal de Tavertet

PRESSUPOST Data: 26/06/15 Pàg.: 6

1 XPAUU003 u Partida alçada a justificar en concepte d'imprevistos durant l'execució

de les obres  (P - 0)

10.000,00 1,000 10.000,00

2 PPAU001 u Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització de la prova de

càrrega del mirado. Inclou la contractació, transport, col·locació i
retirada de la sobrecàrrega, la presa de mesures i redacció d'actes

segons el corresponent projecte de la prova de càrregues.  (P - 0)

5.800,00 1,000 5.800,00

3 PPAU002 u Partida alçada de cobrament íntegre per la realització del control de

qualitat de l'obra  (P - 0)

9.310,75 1,000 9.310,75

TOTAL Capítol 01.07 25.110,75

EUR
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Projecte constructiu d´un mirador al Pantà de Sau al terme municipal de Tavertet

Pàg.: 1

PRESSUPOST Descomposició  Total Data: 26/06/15

Obra 01 Pressupost Mirador Embassament Sau

Capítol 01 Treballs previs

1 H6452131 102,000m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub

d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el

desmuntatge inclòs (P - 48)

34,44 3.512,88

Format per :

A01H2000 0,250 h Oficial 1a per a seguretat i salut

A01H4000 0,250 h Manobre per a seguretat i salut

B1Z0300C 0,015 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, per a seguretat i salut

B64M2201 2,000 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat

i salut

B64Z2A00 0,340 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

2 E22113C2 285,400m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i

càrrega mecànica sobre camió (P - 1)

2,15 613,61

Format per :

C1313330 0,039 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

3 E2R350DA 1,427m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb

camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,

amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 6)

5,35 7,63

Format per :

C1501A00 0,095 h Camió per a transport de 24 t

TOTAL Capítol 01.01 4.134,12

Obra 01 Pressupost Mirador Embassament Sau

Capítol 02 Moviment de terres i excavacions

1 E2214826 91,280m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25

a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i

càrrega indirecta sobre camió (P - 2)

23,20 2.117,70

Format per :

C1102341 0,177 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb martell trencador

C1311440 0,052 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

2 F226470A 164,500m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material

adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una

compactació del 90 % del PM (P - 31)

5,74 944,23

Format per :

C1311440 0,026 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C13350C0 0,045 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

3 E3GZ1000 1,000u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació

(P - 12)

5.324,00 5.324,00

Format per :

C3GZ1000 1,000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació, per a pantalles

EUR



Projecte constructiu d´un mirador al Pantà de Sau al terme municipal de Tavertet

Pàg.: 2

PRESSUPOST Descomposició  Total Data: 26/06/15

4 E3GZP000 57,400m Perforació d'ancoratge permanent de mur pantalla de <= 200 mm de

diàmetre, amb beina de tub d'acer corrugat  (P - 13)

22,11 1.269,11

Format per :

A0121000 0,125 h Oficial 1a

A0140000 0,125 h Manobre

B4A812A0 1,000 m Beina de tub d'acer corrugat, de 50 mm de diàmetre i 0,3 mm

C3H11250 0,125 h Equip per a injeccions profundes, amb bomba de pressió baixa i carro de perforació per a

barrines fins a 200 mm de diàmetre

5 E222192A 17,927m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de

resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre

camió (P - 4)

45,09 808,33

Format per :

C1103331 0,518 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador

C1313330 0,101 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

6 E2R450DA 0,344m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació

autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t, amb un

recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 7)

6,02 2,07

Format per :

C1311440 0,007 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C1501A00 0,095 h Camió per a transport de 24 t

7 E2R350DA 274,051m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb

camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,

amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 6)

5,35 1.466,17

Format per :

C1501A00 0,095 h Camió per a transport de 24 t

TOTAL Capítol 01.02 11.931,61

Obra 01 Pressupost Mirador Embassament Sau

Capítol 03 Fonaments

1 G3EB3200 362,194kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre superior a 16

mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

(P - 40)

1,17 423,77

Format per :

A0124000 0,005 h Oficial 1a ferrallista

A0134000 0,005 h Ajudant ferrallista

B0A14200 0,006 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

D0B2A100 1,000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500

N/mm2

2 G4AE1000 116,200l Injecció de beines per a armadures actives, amb beurada de ciment (P

- 42)

2,27 263,77

Format per :

A0140000 0,060 h Manobre

A0150000 0,015 h Manobre especialista

B05A1000 1,000 l Beurada de ciment per a injectar

C110A0G0 0,015 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h

C1812000 0,015 h Equip per a injecció de beurada

EUR



Projecte constructiu d´un mirador al Pantà de Sau al terme municipal de Tavertet

Pàg.: 3

PRESSUPOST Descomposició  Total Data: 26/06/15

CZ121410 0,015 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió

3 E3FD1100 54,852m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps (P - 11) 23,74 1.302,19

Format per :

A0123000 0,400 h Oficial 1a encofrador

A0133000 0,450 h Ajudant encofrador

B0A31000 0,101 kg Clau acer

B0D21030 3,000 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D31000 0,002 m3 Llata de fusta de pi

B0D81480 1,122 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos

B0DZA000 0,050 l Desencofrant

B0DZP400 1,000 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm

4 E3FB4000 648,987kg Armadura per a enceps AP500 SD d'acer en barres corrugades

B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 10)

1,25 811,23

Format per :

A0124000 0,006 h Oficial 1a ferrallista

A0134000 0,007 h Ajudant ferrallista

B0A14200 0,006 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

D0B2C100 1,000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >=

500 N/mm2

5 E4B84000 52,989kg Armadura per a cèrcols AP500 SD d'acer en barres corrugades

B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 19)

1,42 75,24

Format per :

A0124000 0,010 h Oficial 1a ferrallista

A0134000 0,010 h Ajudant ferrallista

B0A14200 0,005 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

D0B2C100 1,000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >=

500 N/mm2

6 E3F515B1 17,927m3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 9)

95,62 1.714,18

Format per :

A0122000 0,120 h Oficial 1a paleta

A0140000 0,480 h Manobre

B065760C 1,100 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

7 E3GZU200 7,000u Placa d'ancoratge de 180x180x40mm, ancoratge de tipus permanent,

inlcos rosca femella/mascle hexagonal 90 mm i capçal amb doble

protecció per la corrosió.  (P - 16)

640,47 4.483,29

Format per :

A0121000 3,000 h Oficial 1a

A0140000 3,000 h Manobre

B0D6U200 1,000 u Placa d'ancoratge i fixacions per a puntals prefabricats d'apuntalament de mur pantalla

PPRAAC28209 1,000 u Enllaç rosca femella hexagonal 90 mm-3´´ de polipropilè random copolímer, ref.

PPRAAC28209 de la sèrie PPR de BLANSOL

PPRAAC29209 1,000 u Enllaç rosca mascle hexagonal 90 mm-3´´ de polipropilè random copolímer, ref.

PPRAAC29209 de la sèrie PPR de BLANSOL

8 E4AC1200 0,362t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 1000 kN de força (P - 18) 1,55 0,56

Format per :

A0121000 0,009 h Oficial 1a

A0140000 0,018 h Manobre

EUR



Projecte constructiu d´un mirador al Pantà de Sau al terme municipal de Tavertet

Pàg.: 4

PRESSUPOST Descomposició  Total Data: 26/06/15

A0150000 0,009 h Manobre especialista

C1503500 0,009 h Camió grua de 5 t

C1811200 0,009 h Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic de 1000 kN

TOTAL Capítol 01.03 9.074,24

Obra 01 Pressupost Mirador Embassament Sau

Capítol 04 Estructura

1 E4Z55PL0 7,000u Conjunt passador d'acer corten de 70 mm de diàmetre, de 18 cm de

llargària. Inclou tacs de nylon 5 mm de gruix i 70mm diàmetre, placa
de fixació de 240x240x30mm i xapes de diámetre 90mm. Col·locat i

soldat.  (P - 20)

139,98 979,86

Format per :

90630530 4,000 u Tac de nylon de cop cilíndric,5 mm de gruix i 70mm diàmetre

A0123000 0,200 h Oficial 1a encofrador

B44ZS04K 59,530 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons
UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al

taller per a col·locar amb soldadura

2 E3GZT500 7,000u Placa fixació dels perfils metàl·lics al passador. Placa d'acer corten de

400x400x30mm inclos la soldadura als perfils  (P - 14)

107,89 755,23

Format per :

A0121000 0,500 h Oficial 1a

A0140000 0,500 h Manobre

B44ZS04K 37,680 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons

UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al

taller per a col·locar amb soldadura

3 E3GZT501 7,000u Placa fixació dels passador al fonament . Placa d'acer corten de

400x400x30mm inclou la fixació mitjançant 4 cargols d'acer d'alta

resistència A500HW de 20 mm de diàmetre i 70 cm de llargària, 780

N/mm2 de límit elàstic, per a ancoratge d'estructures i placa de

150x150x15mm.  (P - 15)

248,77 1.741,39

Format per :

A0121000 0,500 h Oficial 1a

A0140000 0,500 h Manobre

B44ZT047 42,980 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J2WP segons

UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al

taller per a col·locar amb cargols

B4Z7U012 4,000 u Cargol d'acer d'alta resistència A500HW de 20 mm de diàmetre i 70 cm de llargària, 780
N/mm2 de límit elàstic, per a ancoratge d'estructures.

4 E4438122 48.575,800kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten)
S355J2WP segons UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en

perfils laminats en calent en planxa, treballat al taller per a col·locar

amb soldadura

(P - 17)

3,03 147.184,67

Format per :

A0125000 0,018 h Oficial 1a soldador

A0135000 0,010 h Ajudant soldador

B44ZT04K 1,000 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J2WP segons

UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al

taller per a col·locar amb soldadura

EUR



Projecte constructiu d´un mirador al Pantà de Sau al terme municipal de Tavertet

Pàg.: 5

PRESSUPOST Descomposició  Total Data: 26/06/15

C200P000 0,018 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

5 I12AG232 1,000u Transport, muntatge i desmuntatge de grua de 40 m de ploma, 40 m
d'alçària i 2 t de pes en punta (P - 50)

7.958,65 7.958,65

Format per :

C150G232 1,000 u Muntatge i desmuntatge de grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta

C150G332 1,000 u Transport de grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta

6 I12AG132 1,000mes Grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta (P - 49) 2.147,57 2.147,57

Format per :

C150G132 1,000 mes Grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta

7 E9VZ1211 112,920m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/B/20/IIa de consistència

plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de

ciment, apte per a classe d'exposició I (P - 25)

24,36 2.750,73

Format per :

A0122000 0,480 h Oficial 1a paleta

A0140000 0,480 h Manobre

B05B1001 1,000 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs

B064100C 0,027 m3 Formigó HM-20/B/20/IaI de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B0A31000 0,300 kg Clau acer

8 E9V2CWJK 67,200m Peça de formigó tipus vertica imitació de pedra de 45x20x28 cm de

Prefraga o similar i tancament mitjançant esglaó tipus vertica recte de

45x10x30cm de Prefraga o similar  (P - 23)

28,83 1.937,38

Format per :

A0122000 0,550 h Oficial 1a paleta

A0140000 0,275 h Manobre

B9V4967R 1,000 u Peça de formigó prefabricat  de 45x10x30 cm de tipus vertica recte de Prefraga o similar

B9V4V001 1,000 u Peça prefabricades de formigó, 45x20x28 cm de tipus vertica de Prefraga o similar

D070A4D1 0,014 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de

ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,

elaborat a l'obra

9 E9V2CWJL 45,720m Peces de formigó tipus vertica imitació de pedra de 45x20x28 cm de

Prefraga o similar i tancament mitjançant esglaó tipus vertica recte de

45x10x34cm de Prefraga o similar  (P - 24)

33,59 1.535,73

Format per :

A0122000 0,550 h Oficial 1a paleta

A0140000 0,275 h Manobre

B9V4967R 2,000 u Peça de formigó prefabricat  de 45x10x30 cm de tipus vertica recte de Prefraga o similar

B9V4V001 2,000 u Peça prefabricades de formigó, 45x20x28 cm de tipus vertica de Prefraga o similar

D070A4D1 0,001 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de

ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

TOTAL Capítol 01.04 166.991,22

Obra 01 Pressupost Mirador Embassament Sau

Capítol 05 Acabats

EUR



Projecte constructiu d´un mirador al Pantà de Sau al terme municipal de Tavertet

Pàg.: 6

PRESSUPOST Descomposició  Total Data: 26/06/15

1 E9S11420 324,230m2 Paviment de relliga, de 70x21 mm de pas de malla d'acer corten, amb

platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat. Inclou

perfils de subjecció (P - 22)

92,34 29.939,40

Format per :

A012F000 0,600 h Oficial 1a manyà

A013F000 0,300 h Ajudant manyà

B0B51420 1,030 m2 Paviment de relliga, de 70x21 mm de pas de malla d'acer corten, amb platines de 30x2 mm,

en peces de 1000x500 mm, col·locat. Inclou perfils de subjecció

2 H152P025 6,300u Pont volant metàl·lic amb sistema de muntatge graduable amb

plataforma de treball en voladís, d'amplària entre 1 a 1,8 m i llargària 2

m, amb base de taulons metàl·lics fixats a pescant de llargària 2,6 m,

amb suports de barana de doble tub i barana en tot el perímetre,
sustentat per puntals de pressió i suports del pescant graduables,

fixats amb passadors, i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

97,41 613,68

Format per :

A01H2000 0,750 h Oficial 1a per a seguretat i salut

A01H4000 0,750 h Manobre per a seguretat i salut

B1530001 1,000 u Pont volant metàl·lic amb sistema de muntatge graduable amb plataforma de treball en
voladís, d'amplària entre 1 a 1,8 m i llargària 2 m, amb base de taulons metàl·lics fixats a

pescant de llargària 2,6 m, amb suports de barana de doble tub i barana en tot el perímetre,

sustentat per puntals de pressió i suports del pescant graduables, fixats amb passadors, per a

50 usos

3 EB1216BB 95,000m Barana d'acer soldada, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de

diàmetre, doble muntant de pletina amb perfil de 780x80x5 mm per a

rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 100 a 120 cm d'alçària,

soldada al la biga principal. Inclou perfil en U per la fixació de vidre i
placa de 180x180x10mm soldada a la biga principal   (P - 27)

162,78 15.464,10

Format per :

A0122000 0,300 h Oficial 1a paleta

A012E000 0,500 h Oficial 1a vidrier

A012F000 0,400 h Oficial 1a manyà

A013F000 0,200 h Ajudant manyà

A0140000 0,200 h Manobre

BB126FB2 1,000 m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, doble muntant de pletina
amb perfil de 780x80x5 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 100 a 120 cm

d'alçària

BC151D01 1,000 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix,

amb 1 butiral transparent

4 EB11VVV1 6,300m Barana de 70 cm d'alçària, d'acer inoxidable AISI-316, format per

tubular d'acer inoxidable d= 60 mm i 3,5 mm de gruix, muntant amb

dues pletines de 50x10 mm i pletina de 70x12 mm fixades entre elles

amb cargols allen, pletina d'ancoratge de 160x160x10 mm amb quatre

forats, per a  col·locar amb perns 10M i resina epoxi  (P - 26)

187,60 1.181,88

Format per :

A012F000 0,400 h Oficial 1a manyà

A013F000 0,200 h Ajudant manyà

B0A62F00 2,000 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

BB15UL40 1,000 m Barana de 70 cm d'alçària, d'acer inoxidable AISI-316, format per tubular d'acer inoxidable d=

60 mm i 3,5 mm de gruix, muntant amb dues pletines de 50x10 mm i pletina de 70x12 mm

fixades entre elles amb cargols allen, pletina d'ancoratge de 150x150x12 mm amb quatre
forats, per a  col·locar amb fixacions mecaniques

D060M0B2 0,022 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

EUR



Projecte constructiu d´un mirador al Pantà de Sau al terme municipal de Tavertet

Pàg.: 7

PRESSUPOST Descomposició  Total Data: 26/06/15

TOTAL Capítol 01.05 47.199,06

Obra 01 Pressupost Mirador Embassament Sau

Capítol 06 Urbanització

Subtitol 01 Treballs previs

1 E22113C2 1.418,100m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i

càrrega mecànica sobre camió (P - 1)

2,15 3.048,92

Format per :

C1313330 0,039 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

2 E2R350DA 1,427m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,

amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 6)

5,35 7,63

Format per :

C1501A00 0,095 h Camió per a transport de 24 t

TOTAL Subtitol 01.06.01 3.056,55

Obra 01 Pressupost Mirador Embassament Sau

Capítol 06 Urbanització

Subtitol 02 Moviment de terres i excavacion

1 E2214826 360,586m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25

a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i

càrrega indirecta sobre camió (P - 2)

23,20 8.365,60

Format per :

C1102341 0,177 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb martell trencador

C1311440 0,052 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

2 E2A15000 232,561m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 5) 6,12 1.423,27

Format per :

B03D5000 1,000 m3 Terra adequada

3 G2262111 232,561m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de

gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró

vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 39)

3,91 909,31

Format per :

B0111000 0,050 m3 Aigua

C1311440 0,013 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C1331200 0,010 h Motoanivelladora mitjana

C13350C0 0,020 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

C1502D00 0,010 h Camió cisterna de 6 m3

4 E222192A 18,480m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre

camió (P - 4)

45,09 833,26

Format per :

EUR



Projecte constructiu d´un mirador al Pantà de Sau al terme municipal de Tavertet

Pàg.: 8

PRESSUPOST Descomposició  Total Data: 26/06/15

C1103331 0,518 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador

C1313330 0,101 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

5 E221D8A8 89,393m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la
compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb pala excavadora amb

martell trencador i càrrega indirecta sobre camió (P - 3)

43,75 3.910,94

Format per :

C1102341 0,366 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb martell trencador

C1311440 0,063 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

6 G2243011 1.418,100m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM (P - 38)

2,46 3.488,53

Format per :

C1331100 0,016 h Motoanivelladora petita

C13350C0 0,020 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

7 E2R350DA 453,279m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb

camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,

amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 6)

5,35 2.425,04

Format per :

C1501A00 0,095 h Camió per a transport de 24 t

8 ED5H8JD4 0,000m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, Model F250K.PDTE, de classe

de càrrega F-900, ample interior 250mm i alçària exterior entre 150 i

650 mm, amb pendent incorporada del 2,5% per recollida d'aigües
pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, fixació de seguretat a 8 punts

per metre inclòs taps antibrutícia, perfils d'acer galvanitzat per

protecció lateral, reixeta de fosa dúctil nervada, proveïda de ranures

direccionadores de l'aigua cap a l'interior del canal a 60º, Model

FNX250FTDM, de classe D-400 i 0,5 m de longitud, model certificat

sengons la declaració de conformitat CE., ref. ULM2150907 de la sèrie
F 250 K de ULMA, col·locada sobre base de formigó amb solera de

150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 30)

351,49 0,00

Format per :

A012N000 0,320 h Oficial 1a d'obra pública

A0140000 0,480 h Manobre

B064300C 0,136 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

ULM2150907 1,050 m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, Model F250K.PDTE, de classe de càrrega F-900,

ample interior 250mm i alçària exterior entre 150 i 650 mm, amb pendent incorporada del

2,5% per recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, fixació de seguretat a 8

punts per metre inclòs taps antibrutícia, perfils d'acer galvanitzat per protecció lateral, reixeta

de fosa dúctil nervada, proveïda de ranures direccionadores de l'aigua cap a l'interior del

canal a 60º, Model FNX250FTDM, de classe D-400 i 0,5 m de longitud, model certificat
sengons la declaració de conformitat CE., ref. ULM2150907 de la sèrie F 250 K de ULMA

TOTAL Subtitol 01.06.02 21.355,96

Obra 01 Pressupost Mirador Embassament Sau

Capítol 06 Urbanització

Subtitol 04 Drenatge

1 E222192A 17,680m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de

resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre

camió (P - 4)

45,09 797,19

EUR



Projecte constructiu d´un mirador al Pantà de Sau al terme municipal de Tavertet

Pàg.: 9

PRESSUPOST Descomposició  Total Data: 26/06/15

Format per :

C1103331 0,518 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador

C1313330 0,101 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

2 E2R350DA 17,680m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb

camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,

amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 6)

5,35 94,59

Format per :

C1501A00 0,095 h Camió per a transport de 24 t

3 GD555182 7,900m Drenatge amb tub de D=20 cm de formigó porós, sobre solera de 10

cm de formigó HM-20/P/20/I, col·locat amb junts secs i rembliment de

la rasa amb formigó de 15cm de gruix (P - 45)

26,21 207,06

Format per :

A012N000 0,225 h Oficial 1a d'obra pública

A0140000 0,225 h Manobre

B064300C 0,064 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

BD555100 1,050 m Tub per a drenatge, de diàmetre 20 cm, de formigó porós

4 ED5H8JD4 102,600m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, Model F250K.PDTE, de classe

de càrrega F-900, ample interior 250mm i alçària exterior entre 150 i

650 mm, amb pendent incorporada del 2,5% per recollida d'aigües
pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, fixació de seguretat a 8 punts

per metre inclòs taps antibrutícia, perfils d'acer galvanitzat per

protecció lateral, reixeta de fosa dúctil nervada, proveïda de ranures

direccionadores de l'aigua cap a l'interior del canal a 60º, Model

FNX250FTDM, de classe D-400 i 0,5 m de longitud, model certificat

sengons la declaració de conformitat CE., ref. ULM2150907 de la sèrie
F 250 K de ULMA, col·locada sobre base de formigó amb solera de

150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 30)

351,49 36.062,87

Format per :

A012N000 0,320 h Oficial 1a d'obra pública

A0140000 0,480 h Manobre

B064300C 0,136 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

ULM2150907 1,050 m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, Model F250K.PDTE, de classe de càrrega F-900,

ample interior 250mm i alçària exterior entre 150 i 650 mm, amb pendent incorporada del

2,5% per recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, fixació de seguretat a 8

punts per metre inclòs taps antibrutícia, perfils d'acer galvanitzat per protecció lateral, reixeta

de fosa dúctil nervada, proveïda de ranures direccionadores de l'aigua cap a l'interior del
canal a 60º, Model FNX250FTDM, de classe D-400 i 0,5 m de longitud, model certificat

sengons la declaració de conformitat CE., ref. ULM2150907 de la sèrie F 250 K de ULMA

5 ED351540 2,000u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides

interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa

tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 29)

77,83 155,66

Format per :

A012N000 0,220 h Oficial 1a d'obra pública

A0140000 0,330 h Manobre

BD351540 1,000 u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 50x50x50 cm de mides interiors, i 5 cm de

gruix, amb finestres premarcades de 29 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó

prefabricat

C1503500 0,220 h Camió grua de 5 t

TOTAL Subtitol 01.06.04 37.317,37

EUR



Projecte constructiu d´un mirador al Pantà de Sau al terme municipal de Tavertet

Pàg.: 10

PRESSUPOST Descomposició  Total Data: 26/06/15

Obra 01 Pressupost Mirador Embassament Sau

Capítol 06 Urbanització

Subtitol 05 Murs de contenció i rampes

1 E3F515B1 7,392m3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 9)

95,62 706,82

Format per :

A0122000 0,120 h Oficial 1a paleta

A0140000 0,480 h Manobre

B065760C 1,100 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

2 G3J31110 62,000m3 Mur amb blocs prefabricats de formigó de peces tipus vertica 45x20x28

cm  i coronació amb peces tipus Clap de Prefraga o similar (P - 41)

45,44 2.817,28

Format per :

A0140000 0,067 h Manobre

B9V4967R 4,000 u Peça de formigó prefabricat  de 45x10x30 cm de tipus vertica recte de Prefraga o similar

B9V4V001 1,000 u Peça prefabricades de formigó, 45x20x28 cm de tipus vertica de Prefraga o similar

C13124C7 0,177 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb pinça manipuladora de pedra

3 E32BMA88 62,000m2 Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm

6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 8)

4,16 257,92

Format per :

A0124000 0,027 h Oficial 1a ferrallista

A0134000 0,027 h Ajudant ferrallista

B0A14200 0,018 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

B0B34234 1,200 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD

UNE-EN 10080

4 GD5A1205 30,800m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=100 mm i reblert amb material

filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 46)

25,64 789,71

Format per :

A012N000 0,170 h Oficial 1a d'obra pública

A0140000 0,290 h Manobre

B0330020 0,447 t Grava de pedrera, per a drens

BD5A1B00 1,050 m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 100 mm de diàmetre

C1313330 0,059 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

C133A0K0 0,100 h Safata vibrant amb placa de 60 cm

5 F228560F 5,544m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material

adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 32)

21,10 116,98

Format per :

A0150000 0,500 h Manobre especialista

C1313330 0,121 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

C133A0K0 0,500 h Safata vibrant amb placa de 60 cm

6 F2285H00 5,544m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per

a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant (P - 33)

48,54 269,11

Format per :

A0150000 0,200 h Manobre especialista

EUR



Projecte constructiu d´un mirador al Pantà de Sau al terme municipal de Tavertet

Pàg.: 11

PRESSUPOST Descomposició  Total Data: 26/06/15

B0330A00 1,700 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm

C1313330 0,121 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

C133A0K0 0,200 h Safata vibrant amb placa de 60 cm

7 F9F1C111 46,200m2 Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 16x24 cm i 5 cm
de gruix de Breinco o similar, sobre llit de morter de 3 cm de gruix,

base de formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica de 15cm i

anivellament amb capa de 1 cm mitjançant formigó de neteja

HL-175/B/ 20 (P - 35)

38,35 1.771,77

Format per :

A012N000 0,090 h Oficial 1a d'obra pública

A0140000 0,165 h Manobre

A0150000 0,020 h Manobre especialista

B064300C 0,150 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

B06NMB2C 0,010 m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment,

consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució

del 100% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades

B9F1C100 1,020 m2 Peça de formigó de forma rectangular de 16x24 cm i 5 cm de gruix, preu superior de Breinco

o similar

D0701911 0,030 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment,

amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

TOTAL Subtitol 01.06.05 6.729,59

Obra 01 Pressupost Mirador Embassament Sau

Capítol 06 Urbanització

Subtitol 06 Acabats

1 F9F1C111 251,040m2 Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 16x24 cm i 5 cm
de gruix de Breinco o similar, sobre llit de morter de 3 cm de gruix,

base de formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica de 15cm i

anivellament amb capa de 1 cm mitjançant formigó de neteja

HL-175/B/ 20 (P - 35)

38,35 9.627,38

Format per :

A012N000 0,090 h Oficial 1a d'obra pública

A0140000 0,165 h Manobre

A0150000 0,020 h Manobre especialista

B064300C 0,150 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

B06NMB2C 0,010 m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment,

consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució

del 100% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades

B9F1C100 1,020 m2 Peça de formigó de forma rectangular de 16x24 cm i 5 cm de gruix, preu superior de Breinco

o similar

D0701911 0,030 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment,

amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

2 F96514C5 76,500m Vorada recta de peces de formigó sobre llit de morter de 3 cm de gruix,

base de formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica de 15cm i

anivellament amb capa de 1 cm mitjançant formigó de neteja

HL-175/B/ 20 (P - 34)

33,17 2.537,51

Format per :

EUR



Projecte constructiu d´un mirador al Pantà de Sau al terme municipal de Tavertet

Pàg.: 12

PRESSUPOST Descomposició  Total Data: 26/06/15

A012N000 0,220 h Oficial 1a d'obra pública

A0140000 0,450 h Manobre

B064300C 0,150 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

B06NMB2C 0,010 m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment,

consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució

del 100% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes

de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades

B96514C0 1,050 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm,

de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340

D0701911 0,030 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment,

amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

3 E9G3BA56 197,500m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/I+E, de 15

cm de gruix, amb un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3,

grandària màxima del granulat 12 mm, acabat amb remolinat mecànic

(P - 21)

23,65 4.670,88

Format per :

A0122000 0,150 h Oficial 1a paleta

A0140000 0,220 h Manobre

B06QC36A 0,158 m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/I+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb

>= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte

per a classe d'exposició I+E

C2003000 0,050 h Remolinador mecànic

C2005000 0,024 h Regle vibratori

4 E9VZ1211 24,000m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/B/20/IIa de consistència

plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de

ciment, apte per a classe d'exposició I (P - 25)

24,36 584,64

Format per :

A0122000 0,480 h Oficial 1a paleta

A0140000 0,480 h Manobre

B05B1001 1,000 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs

B064100C 0,027 m3 Formigó HM-20/B/20/IaI de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B0A31000 0,300 kg Clau acer

5 E9V2CWJK 67,200m Peça de formigó tipus vertica imitació de pedra de 45x20x28 cm de

Prefraga o similar i tancament mitjançant esglaó tipus vertica recte de

45x10x30cm de Prefraga o similar  (P - 23)

28,83 1.937,38

Format per :

A0122000 0,550 h Oficial 1a paleta

A0140000 0,275 h Manobre

B9V4967R 1,000 u Peça de formigó prefabricat  de 45x10x30 cm de tipus vertica recte de Prefraga o similar

B9V4V001 1,000 u Peça prefabricades de formigó, 45x20x28 cm de tipus vertica de Prefraga o similar

D070A4D1 0,014 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de

ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

6 EB1216BZ 64,800m Barana d'acer fixada mecànicmaent, amb passamà rodó d'acer de 40
mm de diàmetre, doble muntant de pletina amb perfil de 780x80x5 mm

per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 100 a 120 cm

d'alçària, soldada al la biga principal. Inclou perfil en U per la fixació de

vidre i placa de 180x180x10mm fixada mitjançant perns M10 i resina

epoxi.  (P - 28)

163,05 10.565,64

Format per :

A0122000 0,300 h Oficial 1a paleta

EUR



Projecte constructiu d´un mirador al Pantà de Sau al terme municipal de Tavertet

Pàg.: 13

PRESSUPOST Descomposició  Total Data: 26/06/15

A012E000 0,500 h Oficial 1a vidrier

A012F000 0,400 h Oficial 1a manyà

A013F000 0,200 h Ajudant manyà

A0140000 0,200 h Manobre

B0710180 0,008 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons

norma UNE-EN 998-2

BB126FB2 1,000 m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, doble muntant de pletina

amb perfil de 780x80x5 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 100 a 120 cm

d'alçària

BC151D01 1,000 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix,

amb 1 butiral transparent

7 GBB22301 2,000u Placa amb pintura no reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit,

fixada mecànicament (P - 43)

134,28 268,56

Format per :

A012M000 0,179 h Oficial 1a muntador

A013M000 0,179 h Ajudant muntador

BBM1APD1 1,000 u Placa informativa de 90x90 cm amb pintura no reflectora

C1504R00 0,179 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

8 GBBZA001 2,000u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76

mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre

(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P - 44)

104,08 208,16

Format per :

A0121000 0,200 h Oficial 1a

A0140000 0,200 h Manobre

BBMZ5610 1,000 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 76 mm de diàmetre al fonament

de senyals de trànsit

BBMZZ126 1,000 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a

fonamentació de suport d'alumini

C1503500 0,050 h Camió grua de 5 t

9 FQ10VVV2 2,000u Banc Neoromàntic Liviano (Santa& Cole o similar) de fusta tropical

tractada amb oli i collada als suports amb cargols d'acer inoxidable, de

1,75 m de llargaria, amb suport de fosa de ferro gg.20, inclou presa de
terra en cas d'estar a menys de 2 m d'un punt elèctric.  (P - 37)

261,52 523,04

Format per :

A012N000 0,250 h Oficial 1a d'obra pública

BQ10U091 1,000 u Banc Neoromàntic Liviano 1,75 m

10 FQ10VVV1 4,000u Banc Neoromàntic Liviano (Santa& Cole o similar) de fusta tropical

tractada amb oli i collada als suports amb cargols d'acer inoxidable, de
60 cm de llargaria, amb suport de fosa de ferro gg.20, inclou presa de

terra en cas d'estar a menys de 2 m d'un punt elèctric.  (P - 36)

277,11 1.108,44

Format per :

A012N000 0,250 h Oficial 1a d'obra pública

BQ10U090 1,000 u Banc Neoromàntic Liviano (Santa& Cole o similar) de fusta tropical tractada amb oli i collada
als suports amb cargols d'acer inoxidable, de 60 cm de llargaria, amb suport de fosa de ferro

gg.20

TOTAL Subtitol 01.06.06 32.031,62

Obra 01 Pressupost Mirador Embassament Sau

Capítol 07 Varis

EUR
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Pàg.: 14

PRESSUPOST Descomposició  Total Data: 26/06/15

1 XPAUU003 1,000u Partida alçada a justificar en concepte d'imprevistos durant l'execució

de les obres  (P - 0)

10.000,00 10.000,00

2 PPAU001 1,000u Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització de la prova de

càrrega del mirado. Inclou la contractació, transport, col·locació i

retirada de la sobrecàrrega, la presa de mesures i redacció d'actes

segons el corresponent projecte de la prova de càrregues.  (P - 0)

5.800,00 5.800,00

3 PPAU002 1,000u Partida alçada de cobrament íntegre per la realització del control de

qualitat de l'obra  (P - 0)

9.310,75 9.310,75

TOTAL Capítol 01.07 25.110,75

EUR
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Projecte constructiu d´un mirador al Pantà de Sau al terme municipal de Tavertet

AMIDAMENTS Data: 27/06/15 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST MIRADOR EMBASSAMENT DE SAU
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

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

1 T Perimetre (m)

2 P. zona treball (m) 102,000 102,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,000

2 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

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

1 T Área (m2)

2 S. terreny estructura (m2) 285,400 285,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 285,400

3 E2R350DA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 T Superfície (m2 Gruix (m)

2 V. residus (m3) 285,400 0,005 1,427 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,427

Obra 01 PRESSUPOST MIRADOR EMBASSAMENT DE SAU
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES I EXCAVACIONS

1 E2214826 m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

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

1 T Superfície (m2 Amplada (m)

2 Volum S1 (m3) 3,270 4,000 13,080 C#*D#*E#*F#

3 Volum S2 (m3) 2,500 4,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Volum S3 (m3) 5,150 4,000 20,600 C#*D#*E#*F#

5 Volum S4 (m3) 11,900 4,000 47,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,280

2 F226470A m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM

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

1 T Área (m2) Ample (m) Ancoratges (u)

EUR



Projecte constructiu d´un mirador al Pantà de Sau al terme municipal de Tavertet

AMIDAMENTS Data: 27/06/15 Pàg.: 2

2 V. Terraplé col·locar maq. perforació
(m3)

23,500 1,000 7,000 164,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 164,500

3 E3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació

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

1 T Unitat (u)

2 Equip ancoratge (u) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 E3GZP000 m Perforació d'ancoratge permanent de mur pantalla de <= 200 mm de diàmetre, amb beina de tub d'acer corrugat

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

1 T L, bulb (m) L, lliure (m) Unitats (u)

2 L. ancoratge 2,100 6,100 7,000 57,400 (C#+D#)*E#

TOTAL AMIDAMENT 57,400

5 E222192A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa),
realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

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

1 T Área (m2) Gruix (m) Unitats (u)

2 V. Fonament 1 (m3) 4,860 0,700 2,000 6,804 C#*D#*E#*F#

3 V. Fonament 2 (m3) 6,090 0,700 1,000 4,263 C#*D#*E#*F#

4 V. Fonament 3 (m3) 4,900 0,700 2,000 6,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,927

6 E2R450DA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
24 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 T L, ancoratge ( S, ancoratge ( Unitats (u)

2 V. ancoratge (m3) 8,200 0,006 7,000 0,344 (C#*D#)*E#

TOTAL AMIDAMENT 0,344

7 E2R350DA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 MOVIMENT TERRES T Superfície (m2 Amplada (m)

2 Volum S1 (m3) 3,270 4,000 13,080 C#*D#*E#*F#

3 Volum S2 (m3) 2,500 4,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Volum S3 (m3) 5,150 4,000 20,600 C#*D#*E#*F#

5 Volum S4 (m3) 11,900 4,000 47,600 C#*D#*E#*F#

7 FONAMENTS T Área (m2) Gruix (m) Unitats (u)

EUR



Projecte constructiu d´un mirador al Pantà de Sau al terme municipal de Tavertet

AMIDAMENTS Data: 27/06/15 Pàg.: 3

8 V. F1 (m3) 4,860 0,700 2,000 6,804 C#*D#*E#*F#

9 V. F2 (m3) 6,090 0,700 1,000 4,263 C#*D#*E#*F#

10 V. F3 (m3) 4,900 0,700 2,000 6,860 C#*D#*E#*F#

12 PERFORACIÓ ANCORATGE T L, ancoratge ( S, ancoratge ( Unitats (u)

13 V. ancoratge (m3) 8,200 0,006 7,000 0,344 (C#*D#)*E#

15 TERRAPLÉ MAQUINARIA T Área (m2) Ample (m) Ancoratges (u)

16 V. Terraplé col·locar maq. perforació
(m3)

23,500 1,000 7,000 164,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 274,051

Obra 01 PRESSUPOST MIRADOR EMBASSAMENT DE SAU
Capítol 03  FONAMENTS

1 G3EB3200 kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 T Pes acer (Kg/ Longitud (m) Unitats (u)

2 Barres Acer 32mm (kg) 6,310 8,200 7,000 362,194 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 362,194

2 G4AE1000 l Injecció de beines per a armadures actives, amb beurada de ciment

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

1 T Área (m2) Longitud (m) Unitats (u)

2 L. zona bulb (l) 0,005 2,100 7,000 73,500 (C#*D#*E#)*1000

3 L. zona lliure (l) 0,001 6,100 7,000 42,700 (C#*D#*E#)*1000

TOTAL AMIDAMENT 116,200

3 E3FD1100 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps

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

1 T Longitud (m2) Cares (u) Gruix (m) Unitats (u)

2 A. Fonament 1 (m2) 6,940 2,000 0,700 2,000 19,432 C#*D#*E#*F#

3 A. Fonament 1 (m2) 0,700 2,000 0,700 2,000 1,960 C#*D#*E#*F#

4 A. Fonament 2 (m2) 8,700 2,000 0,700 1,000 12,180 C#*D#*E#*F#

5 A. Fonament 2 (m2) 0,700 2,000 0,700 1,000 0,980 C#*D#*E#*F#

6 A. Fonament 3 (m2) 6,550 2,000 0,700 2,000 18,340 C#*D#*E#*F#

7 A. Fonament 3 (m2) 0,700 2,000 0,700 2,000 1,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,852

4 E3FB4000 kg Armadura per a enceps AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

EUR
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AMIDAMENTS Data: 27/06/15 Pàg.: 4

1 FONAMENT 1 I 2 T Longitud (mm) As (mm2) Nbarres (u) Nfonaments

2 Armadura longitudinal (kg) 7.240,000 201,060 10,000 2,000 228,541 ((C#*D#*E#*F#)/1
000000000)*7850

3 Armadura longitudinal Md- (kg) 4.160,000 201,000 5,000 2,000 65,639 ((C#*D#*E#*F#)/1
000000000)*7850

4 FONAMENT 3 T Longitud (mm) As (mm2) Nbarres (u) Nfonaments

5 Armadura longitudinal (kg) 8.000,000 201,060 10,000 1,000 126,266 ((C#*D#*E#*F#)/1
000000000)*7850

6 FONAMENT 4 I 2 T Longitud (mm) As (mm2) Nbarres (u) Nfonaments

7 Armadura longitudinal (kg) 7.240,000 201,060 10,000 2,000 228,541 ((C#*D#*E#*F#)/1
000000000)*7850

TOTAL AMIDAMENT 648,987

5 E4B84000 kg Armadura per a cèrcols AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 FONAMENT 1 I 2 T Longitd (mm) As (mm2) Nfonaments

2 Armadura longitudinal (kg) 7.240,000 168,000 2,000 19,096 (C#*D#*E#/10000
00000)*7850

3 FONAMENT 3 T As (mm2) Nfonaments

4 Armadura longitudinal (kg) 8.000,000 235,620 1,000 14,797 (C#*D#*E#/10000
00000)*7850

5 FONAMENT 4 I 2 T As (mm2) Nfonaments

6 Armadura longitudinal (kg) 7.240,000 168,000 2,000 19,096 (C#*D#*E#/10000
00000)*7850

TOTAL AMIDAMENT 52,989

6 E3F515B1 m3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió

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

1 T Área (m2) Gruix (m) Unitats (u)

2 V. Fonament 1 (m3) 4,860 0,700 2,000 6,804 C#*D#*E#*F#

3 V. Fonament 2 (m3) 6,090 0,700 1,000 4,263 C#*D#*E#*F#

4 V. Fonament 3 (m3) 4,900 0,700 2,000 6,860 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,927

7 E3GZU200 u Placa d'ancoratge de 180x180x40mm, ancoratge de tipus permanent, inlcos rosca femella/mascle hexagonal 90
mm i capçal amb doble protecció per la corrosió.

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

1 T Unitats (u)

2 Plaques ancoratge (u) 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 27/06/15 Pàg.: 5

8 E4AC1200 t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 1000 kN de força

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

1 T Pes acer (Kg/ Longitud (m) Unitats (u)

2 Barres Acer 32mm (t) 6,310 8,200 7,000 0,362 (C#*D#*E#)/1000

TOTAL AMIDAMENT 0,362

Obra 01 PRESSUPOST MIRADOR EMBASSAMENT DE SAU
Capítol 04  ESTRUCTURA

1 E4Z55PL0 u Conjunt passador d'acer corten de 70 mm de diàmetre, de 18 cm de llargària. Inclou tacs de nylon 5 mm de gruix
i 70mm diàmetre, placa de fixació de 240x240x30mm i xapes de diámetre 90mm. Col·locat i soldat.

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

1 T Unitat (u)

2 Passadors (u) 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 E3GZT500 u Placa fixació dels perfils metàl·lics al passador. Placa d'acer corten de 400x400x30mm inclos la soldadura als
perfils

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

1 T Unitat (u)

2 Plaques fixació perfil  (u) 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 E3GZT501 u Placa fixació dels passador al fonament . Placa d'acer corten de 400x400x30mm inclou la fixació mitjançant 4
cargols d'acer d'alta resistència A500HW de 20 mm de diàmetre i 70 cm de llargària, 780 N/mm2 de límit elàstic,
per a ancoratge d'estructures i placa de 150x150x15mm.

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

1 T Unitat (u)

2 Plaques fixació passador (u) 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 E4438122 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J2WP segons UNE-EN 10025-5, format
per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura

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

1 T Volum (m3)

2 PLANTA SUPERIOR T

3 B. 300x300x30mm 0,816 6.405,600 C#*7850

4 B. 600x300x20 mm 0,894 7.017,900 C#*7850

5 B. 120x120x8mm 0,200 1.570,000 C#*7850

EUR



Projecte constructiu d´un mirador al Pantà de Sau al terme municipal de Tavertet

AMIDAMENTS Data: 27/06/15 Pàg.: 6

6 B. 140x140x10mm 0,150 1.177,500 C#*7850

7 PLANTA INFERIOR T

8 B. 300x300x30mm 2,410 18.918,500 C#*7850

9 B. 120x120x8mm 0,240 1.884,000 C#*7850

10 B. 140x140x10mm 0,078 612,300 C#*7850

11 PERFIL T

12 B. 300x300x30mm 1,400 10.990,000 C#*7850

TOTAL AMIDAMENT 48.575,800

5 I12AG232 u Transport, muntatge i desmuntatge de grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta

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

1 T Unitats (u)

2 N. Grues (u) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 I12AG132 mes Grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta

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

1 T Duració (mes)

2 Temps (mes) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 E9VZ1211 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

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

1 T Longitud (m) Unitats (u)

2 L. Escala (m) 3,200 21,000 67,200 C#*D#*E#*F#

3 L. Grades 1 (m) 2,100 14,000 29,400 C#*D#*E#*F#

4 L. Grades 2 (m) 4,080 4,000 16,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,920

8 E9V2CWJK m Peça de formigó tipus vertica imitació de pedra de 45x20x28 cm de Prefraga o similar i tancament mitjançant
esglaó tipus vertica recte de 45x10x30cm de Prefraga o similar

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

1 T Longitud (m) Unitats (u)

2 L. Escala (m) 3,200 21,000 67,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,200

9 E9V2CWJL m Peces de formigó tipus vertica imitació de pedra de 45x20x28 cm de Prefraga o similar i tancament mitjançant
esglaó tipus vertica recte  de 45x10x34cm de Prefraga o similar

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

1 T Longitud (m) Unitats (u)

EUR
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2 L. Grades 1 (m) 2,100 14,000 29,400 C#*D#*E#*F#

3 L. Grades 2 (m) 4,080 4,000 16,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,720

Obra 01 PRESSUPOST MIRADOR EMBASSAMENT DE SAU
Capítol 05  ACABATS

1 E9S11420 m2 Paviment de relliga, de 70x21 mm de pas de malla d'acer corten, amb platines de 30x2 mm, en peces de
1000x500 mm, col·locat. Inclou perfils de subjecció

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

1 T Superfície (m2

2 S. Planta superior (m2) 165,560 165,560 C#*D#*E#*F#

3 S. Planta inferior (m2) 158,670 158,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 324,230

2 H152P025 u Pont volant metàl·lic amb sistema de muntatge graduable amb plataforma de treball en voladís, d'amplària entre
1 a 1,8 m i llargària 2 m, amb base de taulons metàl·lics fixats a pescant de llargària 2,6 m, amb suports de
barana de doble tub i barana en tot el perímetre, sustentat per puntals de pressió i suports del pescant
graduables, fixats amb passadors, i amb el desmuntatge inclòs

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

1 T Ample (m) L, Unitat (m)

2 Unitats pont volant (u) 12,600 2,000 6,300 C#/D#

TOTAL AMIDAMENT 6,300

3 EB1216BB m Barana d'acer soldada, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, doble muntant de pletina amb perfil de
780x80x5 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 100 a 120 cm d'alçària, soldada al la biga
principal. Inclou perfil en U per la fixació de vidre i placa de 180x180x10mm soldada a la biga principal

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

1 T Longitud (m) Unitats (u)

2 L. barana planta superior (m) 61,800 61,800 C#*D#*E#*F#

3 L. barana planta inferior (m) 33,200 33,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

4 EB11VVV1 m Barana de 70 cm d'alçària, d'acer inoxidable AISI-316, format per tubular d'acer inoxidable d= 60 mm i 3,5 mm
de gruix, muntant amb dues pletines de 50x10 mm i pletina de 70x12 mm fixades entre elles amb cargols allen,
pletina d'ancoratge de 160x160x10 mm amb quatre forats, per a  col·locar amb perns 10M i resina epoxi

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

1 T Longitud (m)

2 L. barana (m) 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,300

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST MIRADOR EMBASSAMENT DE SAU
Capítol 06  URBANITZACIÓ
Subtitol 01  TREBALLS PREVIS

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

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

1 T Área (m2)

2 S. terreny urbanització (m2) 1.418,100 1.418,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.418,100

2 E2R350DA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 T Superfície (m2 Gruix (m)

2 V. residus (m3) 285,400 0,005 1,427 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,427

Obra 01 PRESSUPOST MIRADOR EMBASSAMENT DE SAU
Capítol 06  URBANITZACIÓ
Subtitol 02  MOVIMENT DE TERRES I EXCAVACION

1 E2214826 m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

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

1 ZONA CARRETERA T Superfície (m2 Amplada (m)

2 Volum S1 (m3) 12,400 7,000 86,800 C#*D#*E#*F#

3 Volum S2 (m3) 10,000 7,000 70,000 C#*D#*E#*F#

4 ZONA PARKING T Superfície (m2 Amplada (m)

5 Volum S3 (m3) 8,250 5,000 41,250 C#*D#*E#*F#

6 ZONA RAMPA T Superfície (m2 Amplada (m)

7 Volum S5 (m3) 10,120 1,500 15,180 C#*D#*E#*F#

8 ZONA ACCÉS MIRADOR T Superfície (m2 Amplada (m)

9 Volum S7 (m3) 6,150 16,500 101,475 C#*D#*E#*F#

10 Volum S8 (m3) 3,075 8,000 24,600 C#*D#*E#*F#

11 Volum S9 (m3) 3,010 7,070 21,281 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,586

2 E2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació

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

1 ZONA CARRETERA T Superfície (m2 Amplada (m)

2 Volum S2 (m3) 10,000 7,000 70,000 C#*D#*E#*F#
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3 Volum S3 (m3) 12,400 7,000 86,800 C#*D#*E#*F#

4 ZONA PARKING T Superfície (m2 Amplada (m)

5 Volum S4 8,250 5,000 41,250 C#*D#*E#*F#

6 ZONA RAMPA T Superfície (m2 Amplada (m)

7 Volum S6 (m3) 8,820 1,500 13,230 C#*D#*E#*F#

8 ZONA ACCÉS MIRADOR T Superfície (m2 Amplada (m)

9 Volum S10 (m3) 3,010 7,070 21,281 C#*D#*E#*F#

10 0,000

TOTAL AMIDAMENT 232,561

3 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

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

1 ZONA CARRETERA T Superfície (m2 Amplada (m)

2 Volum S2 (m3) 10,000 7,000 70,000 C#*D#*E#*F#

3 Volum S3 (m3) 12,400 7,000 86,800 C#*D#*E#*F#

4 ZONA PARKING T Superfície (m2 Amplada (m)

5 Volum S4 8,250 5,000 41,250 C#*D#*E#*F#

6 ZONA RAMPA T Superfície (m2 Amplada (m)

7 Volum S6 (m3) 8,820 1,500 13,230 C#*D#*E#*F#

8 ZONA ACCÉS MIRADOR T Superfície (m2 Amplada (m)

9 Volum S10 (m3) 3,010 7,070 21,281 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 232,561

4 E222192A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa),
realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

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

1 T Longitud (m) Amplada (m) Profunditat (m) Unitats (u)

2 V. Rasa Rampa 1 (m3) 14,200 0,600 0,200 2,000 3,408 C#*D#*E#*F#

3 V. Rasa Rampa 2 (m3) 16,600 0,600 0,200 2,000 3,984 C#*D#*E#*F#

4 V. Rasa drenatge 1 (m3) 14,200 0,600 0,600 5,112 C#*D#*E#*F#

5 V. Rasa drenatge 2 (m3) 16,600 0,600 0,600 5,976 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,480

5 E221D8A8 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb
pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

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

1 ZONA RAMPA T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)

2 V. Rampa 1 (m3) 14,200 1,500 0,190 4,047 C#*D#*E#*F#

3 V. Rampa 2 (m3) 16,600 1,500 0,190 4,731 C#*D#*E#*F#

5 ACCÉS MIRADOR T Superfíce (m2) Profunditat (m) T

6 V. Accés mirador (m3) 226,790 0,190 43,090 C#*D#*E#*F#
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8 ZONA APARCAMENT T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m) T

9 V. Zona aparcament (m3) 39,500 5,000 0,190 37,525 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,393

6 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

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

1 T Área (m2)

2 S. terreny urbanització (m2) 1.418,100 1.418,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.418,100

7 E2R350DA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 ZONA CARRETERA T Superfície (m2 Amplada (m)

2 Volum S1 (m3) 12,400 7,000 86,800 C#*D#*E#*F#

3 Volum S2 (m3) 10,000 7,000 70,000 C#*D#*E#*F#

4 ZONA PARKING T Superfície (m2 Amplada (m)

5 Volum S3 (m3) 8,250 5,000 41,250 C#*D#*E#*F#

6 ZONA RAMPA T Superfície (m2 Amplada (m)

7 Volum S5 (m3) 10,120 1,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 ZONA ACCÉS MIRADOR T Superfície (m2 Amplada (m)

9 Volum S7 (m3) 6,150 16,500 101,475 C#*D#*E#*F#

10 Volum S8 (m3) 3,075 8,000 24,600 C#*D#*E#*F#

11 Volum S9 (m3) 3,010 7,070 21,281 C#*D#*E#*F#

13 ZONA MUR T Longitud (m) Amplada (m) Profunditat (m) Unitats (u)

14 V. Rampa 1 (m3) 14,200 0,600 0,200 2,000 3,408 C#*D#*E#*F#

15 V. Rampa 2 (m3) 16,600 0,600 0,200 2,000 3,984 C#*D#*E#*F#

16 V. Rasa drenatge 1 (m3) 14,200 0,600 0,600 5,112 C#*D#*E#*F#

17 V. Rasa drenatge 2 (m3) 16,600 0,600 0,600 5,976 C#*D#*E#*F#

19 PAVIMENT RAMPA T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)

20 V. Rampa 1 (m3) 14,200 1,500 0,190 4,047 C#*D#*E#*F#

21 V. Rampa 2 (m3) 16,600 1,500 0,190 4,731 C#*D#*E#*F#

23 ACCÉS MIRADOR T Superfíce (m2) T

24 V. Accés mirador (m3) 226,790 0,190 43,090 C#*D#*E#*F#

26 ZONA APARCAMENT T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m) T

27 V. Zona aparcament (m3) 39,500 5,000 0,190 37,525 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 453,279

8 ED5H8JD4 m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, Model F250K.PDTE, de classe de càrrega F-900, ample interior 250mm
i alçària exterior entre 150 i 650 mm, amb pendent incorporada del 2,5% per recollida d'aigües pluvials, en
mòduls d'1 m de longitud, fixació de seguretat a 8 punts per metre inclòs taps antibrutícia, perfils d'acer
galvanitzat per protecció lateral, reixeta de fosa dúctil nervada, proveïda de ranures direccionadores de l'aigua
cap a l'interior del canal a 60º, Model FNX250FTDM, de classe D-400 i 0,5 m de longitud, model certificat
sengons la declaració de conformitat CE., ref. ULM2150907 de la sèrie F 250 K de ULMA, col·locada sobre
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base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST MIRADOR EMBASSAMENT DE SAU
Capítol 06  URBANITZACIÓ
Subtitol 04  DRENATGE

1 E222192A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa),
realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

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

1 CANAL T Longitud (m) Alçada (m) Ample (m)

2 L.drenatge zona parking (m) 48,100 0,400 0,400 7,696 C#*D#*E#*F#

3 L. drenatge zona accés (m) 54,500 0,400 0,400 8,720 C#*D#*E#*F#

5 TUB T Lonigutd (m) Alçada (m) Ample (m)

6 L.tub drenatge (m) 7,900 0,400 0,400 1,264 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,680

2 E2R350DA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 CANAL T Longitud (m) Alçada (m) Ample (m)

2 L.drenatge zona parking (m) 48,100 0,400 0,400 7,696 C#*D#*E#*F#

3 L. drenatge zona accés (m) 54,500 0,400 0,400 8,720 C#*D#*E#*F#

4 0,000

5 TUB T Lonigutd (m) Alçada (m) Ample (m)

6 L.tub drenatge (m) 7,900 0,400 0,400 1,264 C#*D#*E#*F#

7 0,000

TOTAL AMIDAMENT 17,680

3 GD555182 m Drenatge amb tub de D=20 cm de formigó porós, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, col·locat amb
junts secs i rembliment de la rasa amb formigó de 15cm de gruix

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

1 T Lonigutd (m)

2 L.tub drenatge (m) 7,900 7,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,900

4 ED5H8JD4 m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, Model F250K.PDTE, de classe de càrrega F-900, ample interior 250mm
i alçària exterior entre 150 i 650 mm, amb pendent incorporada del 2,5% per recollida d'aigües pluvials, en
mòduls d'1 m de longitud, fixació de seguretat a 8 punts per metre inclòs taps antibrutícia, perfils d'acer
galvanitzat per protecció lateral, reixeta de fosa dúctil nervada, proveïda de ranures direccionadores de l'aigua
cap a l'interior del canal a 60º, Model FNX250FTDM, de classe D-400 i 0,5 m de longitud, model certificat
sengons la declaració de conformitat CE., ref. ULM2150907 de la sèrie F 250 K de ULMA, col·locada sobre
base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

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

1 T Longitud (m)

2 L.drenatge zona parking (m) 48,100 48,100 C#*D#*E#*F#

3 L. drenatge zona accés (m) 54,500 54,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,600

5 ED351540 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

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

1 T Unitats (u)

2 Pericons (u) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST MIRADOR EMBASSAMENT DE SAU
Capítol 06  URBANITZACIÓ
Subtitol 05  MURS DE CONTENCIÓ I RAMPES

1 E3F515B1 m3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió

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

1 T Longitud (m) Amplada (m) Profunditat (m) Unitats (u)

2 V. Rampa 1 (m3) 14,200 0,600 0,200 2,000 3,408 C#*D#*E#*F#

3 V. Rampa 2 (m3) 16,600 0,600 0,200 2,000 3,984 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,392

2 G3J31110 m3 Mur amb blocs prefabricats de formigó de peces tipus vertica 45x20x28 cm i coronació amb peces tipus Clap de
Prefraga o similar

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

1 T Longitud (m) Unitats (u)

2 L. Mur R1 (m) 14,200 2,000 28,400 C#*D#*E#*F#

3 L. Mur R2 (m) 16,800 2,000 33,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

3 E32BMA88 m2 Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

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

1 T Longitud (m) Unitats (u)

2 L. Mur R1 (m) 14,200 2,000 28,400 C#*D#*E#*F#

3 L. Mur R2 (m) 16,800 2,000 33,600 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 62,000

4 GD5A1205 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=100 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

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

1 T Longitud (m)

2 L.  Rampa 1 (m) 14,200 14,200 C#*D#*E#*F#

3 L. Rampa 2 (m3) 16,600 16,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,800

5 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 T Longitud (m) Amplada (m) Alçada (m)

2 V. Rasa drenatge 1 (m3) 14,200 0,600 0,300 2,556 C#*D#*E#*F#

3 V. Rasa drenatge 2 (m3) 16,600 0,600 0,300 2,988 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,544

6 F2285H00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

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

1 T Longitud (m) Amplada (m) Alçada (m)

2 V. Rasa drenatge 1 (m3) 14,200 0,600 0,300 2,556 C#*D#*E#*F#

3 V. Rasa drenatge 2 (m3) 16,600 0,600 0,300 2,988 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,544

7 F9F1C111 m2 Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 16x24 cm i 5 cm de gruix de Breinco o similar, sobre llit
de morter de 3 cm de gruix, base de formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica de 15cm i anivellament amb
capa de 1 cm  mitjançant formigó de neteja  HL-175/B/ 20

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

1 T Longitud (m) Ample (m)

2 S. Rampa 1 (m2) 14,200 1,500 21,300 C#*D#*E#*F#

3 S. Rampa 2 (m2) 16,600 1,500 24,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,200

Obra 01 PRESSUPOST MIRADOR EMBASSAMENT DE SAU
Capítol 06  URBANITZACIÓ
Subtitol 06  ACABATS

1 F9F1C111 m2 Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 16x24 cm i 5 cm de gruix de Breinco o similar, sobre llit
de morter de 3 cm de gruix, base de formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica de 15cm i anivellament amb
capa de 1 cm  mitjançant formigó de neteja  HL-175/B/ 20
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfíce (m2)

2 S. Accés mirador (m2) 226,790 226,790 C#*D#*E#*F#

3 S. Zona aparcament (m2) 24,250 24,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 251,040

2 F96514C5 m Vorada recta de peces de formigó sobre llit de morter de 3 cm de gruix, base de formigó HM-20/P/20/I de
consistència plàstica de 15cm i anivellament amb capa de 1 cm  mitjançant formigó de neteja  HL-175/B/ 20

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

1 T Longitud (m) Quanitat (u)

2 L. Vorada zona aparcament (m) 4,500 17,000 76,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,500

3 E9G3BA56 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/I+E, de 15 cm de gruix, amb un contingut en fibres
d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, acabat amb remolinat mecànic

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

1 T Longitud (m) Ample (m)

2 S. Zona aparcament (m2) 39,500 5,000 197,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 197,500

4 E9VZ1211 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

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

1 T Longitud (m) Unitats (m)

2 L. Escala central (m) 8,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 E9V2CWJK m Peça de formigó tipus vertica imitació de pedra de 45x20x28 cm de Prefraga o similar i tancament mitjançant
esglaó tipus vertica recte de 45x10x30cm de Prefraga o similar

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

1 T Longitud (m) Unitats (u)

2 L. Escala (m) 3,200 21,000 67,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,200

6 EB1216BZ m Barana d'acer fixada mecànicmaent, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, doble muntant de pletina
amb perfil de 780x80x5 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 100 a 120 cm d'alçària, soldada al
la biga principal. Inclou perfil en U per la fixació de vidre i placa de 180x180x10mm fixada mitjançant perns M10 i
resina epoxi.

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

1 T Longitud (m) Unitats (u)

2 L. barana Rampa 1(m) 14,500 2,000 29,000 C#*D#*E#*F#

3 L. barana Rampa 2 (m) 16,900 2,000 33,800 C#*D#*E#*F#

EUR
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4 L. barana escales (m) 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,800

7 GBB22301 u Placa amb pintura no reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

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

1 T Unitats (u)

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 GBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

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

1 T Unitats (u)

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 FQ10VVV2 u Banc Neoromàntic Liviano (Santa& Cole o similar) de fusta tropical tractada amb oli i collada als suports amb
cargols d'acer inoxidable, de 1,75 m de llargaria, amb suport de fosa de ferro gg.20, inclou presa de terra en cas
d'estar a menys de 2 m d'un punt elèctric.

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

1 T Quantitat (u)

2 Bancs (u) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 FQ10VVV1 u Banc Neoromàntic Liviano (Santa& Cole o similar) de fusta tropical tractada amb oli i collada als suports amb
cargols d'acer inoxidable, de 60 cm de llargaria, amb suport de fosa de ferro gg.20, inclou presa de terra en cas
d'estar a menys de 2 m d'un punt elèctric.

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

1 T Quantitat (u)

2 Cadira (u) 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST MIRADOR EMBASSAMENT DE SAU
Capítol 07  VARIS

1 XPAUU003 u Partida alçada a justificar en concepte d'imprevistos durant l'execució de les obres

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

1 T Quantitat (u)

2 P. Imprevistos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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2 PPAU001 u Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització de la prova de càrrega del mirado. Inclou la contractació,
transport, col·locació i retirada de la sobrecàrrega, la presa de mesures i redacció d'actes segons el
corresponent projecte de la prova de càrregues.

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

1 T Quantitat (u)

2 P. Imprevistos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PPAU002 u Partida alçada de cobrament íntegre per la realització del control de qualitat de l'obra

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

1 T Quantitat (u)

2 P. Imprevistos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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E22113C2P-1 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

2,15 €

(DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

E2214826P-2 m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada
amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

23,20 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

E221D8A8P-3 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100
MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

43,75 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

E222192AP-4 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta
(> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre
camió

45,09 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

E2A15000P-5 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació 6,12 €

(SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

E2R350DAP-6 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

5,35 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

E2R450DAP-7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 24 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

6,02 €

(SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

E32BMA88P-8 m2 Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

4,16 €

(QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

E3F515B1P-9 m3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

95,62 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

E3FB4000P-10 kg Armadura per a enceps AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,25 €

(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

E3FD1100P-11 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps 23,74 €

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

E3GZ1000P-12 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació 5.324,00 €

(CINC MIL TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS)

E3GZP000P-13 m Perforació d'ancoratge permanent de mur pantalla de <= 200 mm de diàmetre, amb beina de
tub d'acer corrugat

22,11 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

E3GZT500P-14 u Placa fixació dels perfils metàl·lics al passador. Placa d'acer corten de 400x400x30mm inclos
la soldadura als perfils

107,89 €

(CENT SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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E3GZT501P-15 u Placa fixació dels passador al fonament . Placa d'acer corten de 400x400x30mm inclou la
fixació mitjançant 4 cargols d'acer d'alta resistència A500HW de 20 mm de diàmetre i 70 cm
de llargària, 780 N/mm2 de límit elàstic, per a ancoratge d'estructures i placa de
150x150x15mm.

248,77 €

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

E3GZU200P-16 u Placa d'ancoratge de 180x180x40mm, ancoratge de tipus permanent, inlcos rosca
femella/mascle hexagonal 90 mm i capçal amb doble protecció per la corrosió.

640,47 €

(SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

E4438122P-17 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J2WP segons
UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura

3,03 €

(TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

E4AC1200P-18 t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 1000 kN de força 1,55 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

E4B84000P-19 kg Armadura per a cèrcols AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,42 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

E4Z55PL0P-20 u Conjunt passador d'acer corten de 70 mm de diàmetre, de 18 cm de llargària. Inclou tacs de
nylon 5 mm de gruix i 70mm diàmetre, placa de fixació de 240x240x30mm i xapes de
diámetre 90mm. Col·locat i soldat.

139,98 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

E9G3BA56P-21 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/I+E, de 15 cm de gruix, amb un
contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, acabat
amb remolinat mecànic

23,65 €

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

E9S11420P-22 m2 Paviment de relliga, de 70x21 mm de pas de malla d'acer corten, amb platines de 30x2 mm,
en peces de 1000x500 mm, col·locat. Inclou perfils de subjecció

92,34 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

E9V2CWJKP-23 m Peça de formigó tipus vertica imitació de pedra de 45x20x28 cm de Prefraga o similar i
tancament mitjançant esglaó tipus vertica recte de 45x10x30cm de Prefraga o similar

28,83 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

E9V2CWJLP-24 m Peces de formigó tipus vertica imitació de pedra de 45x20x28 cm de Prefraga o similar i
tancament mitjançant esglaó tipus vertica recte  de 45x10x34cm de Prefraga o similar

33,59 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

E9VZ1211P-25 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

24,36 €

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

EB11VVV1P-26 m Barana de 70 cm d'alçària, d'acer inoxidable AISI-316, format per tubular d'acer inoxidable d=
60 mm i 3,5 mm de gruix, muntant amb dues pletines de 50x10 mm i pletina de 70x12 mm
fixades entre elles amb cargols allen, pletina d'ancoratge de 160x160x10 mm amb quatre
forats, per a  col·locar amb perns 10M i resina epoxi

187,60 €

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)



Projecte constructiu d´un mirador al Pantà de Sau al terme municipal de Tavertet

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/06/15 Pàg.: 3

EB1216BBP-27 m Barana d'acer soldada, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, doble muntant de
pletina amb perfil de 780x80x5 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 100 a
120 cm d'alçària, soldada al la biga principal. Inclou perfil en U per la fixació de vidre i placa
de 180x180x10mm soldada a la biga principal

162,78 €

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

EB1216BZP-28 m Barana d'acer fixada mecànicmaent, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, doble
muntant de pletina amb perfil de 780x80x5 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix,
de 100 a 120 cm d'alçària, soldada al la biga principal. Inclou perfil en U per la fixació de vidre
i placa de 180x180x10mm fixada mitjançant perns M10 i resina epoxi.

163,05 €

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

ED351540P-29 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per
a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

77,83 €

(SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

ED5H8JD4P-30 m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, Model F250K.PDTE, de classe de càrrega F-900,
ample interior 250mm i alçària exterior entre 150 i 650 mm, amb pendent incorporada del
2,5% per recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, fixació de seguretat a 8
punts per metre inclòs taps antibrutícia, perfils d'acer galvanitzat per protecció lateral, reixeta
de fosa dúctil nervada, proveïda de ranures direccionadores de l'aigua cap a l'interior del
canal a 60º, Model FNX250FTDM, de classe D-400 i 0,5 m de longitud, model certificat
sengons la declaració de conformitat CE., ref. ULM2150907 de la sèrie F 250 K de ULMA,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

351,49 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

F226470AP-31 m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM

5,74 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F228560FP-32 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM

21,10 €

(VINT-I-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

F2285H00P-33 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12
mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

48,54 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F96514C5P-34 m Vorada recta de peces de formigó sobre llit de morter de 3 cm de gruix, base de formigó
HM-20/P/20/I de consistència plàstica de 15cm i anivellament amb capa de 1 cm mitjançant
formigó de neteja  HL-175/B/ 20

33,17 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

F9F1C111P-35 m2 Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 16x24 cm i 5 cm de gruix de Breinco o
similar, sobre llit de morter de 3 cm de gruix, base de formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica de 15cm i anivellament amb capa de 1 cm mitjançant formigó de neteja HL-175/B/
20

38,35 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

FQ10VVV1P-36 u Banc Neoromàntic Liviano (Santa& Cole o similar) de fusta tropical tractada amb oli i collada
als suports amb cargols d'acer inoxidable, de 60 cm de llargaria, amb suport de fosa de ferro
gg.20, inclou presa de terra en cas d'estar a menys de 2 m d'un punt elèctric.

277,11 €

(DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

FQ10VVV2P-37 u Banc Neoromàntic Liviano (Santa& Cole o similar) de fusta tropical tractada amb oli i collada
als suports amb cargols d'acer inoxidable, de 1,75 m de llargaria, amb suport de fosa de ferro
gg.20, inclou presa de terra en cas d'estar a menys de 2 m d'un punt elèctric.

261,52 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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G2243011P-38 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 2,46 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

G2262111P-39 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

3,91 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

G3EB3200P-40 kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,17 €

(UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

G3J31110P-41 m3 Mur amb blocs prefabricats de formigó de peces tipus vertica 45x20x28 cm i coronació amb
peces tipus Clap de Prefraga o similar

45,44 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G4AE1000P-42 l Injecció de beines per a armadures actives, amb beurada de ciment 2,27 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

GBB22301P-43 u Placa amb pintura no reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament 134,28 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

GBBZA001P-44 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

104,08 €

(CENT QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

GD555182P-45 m Drenatge amb tub de D=20 cm de formigó porós, sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I, col·locat amb junts secs i rembliment de la rasa amb formigó de 15cm de gruix

26,21 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

GD5A1205P-46 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=100 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren

25,64 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H152P025P-47 u Pont volant metàl·lic amb sistema de muntatge graduable amb plataforma de treball en
voladís, d'amplària entre 1 a 1,8 m i llargària 2 m, amb base de taulons metàl·lics fixats a
pescant de llargària 2,6 m, amb suports de barana de doble tub i barana en tot el perímetre,
sustentat per puntals de pressió i suports del pescant graduables, fixats amb passadors, i
amb el desmuntatge inclòs

97,41 €

(NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

H6452131P-48 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

34,44 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

I12AG132P-49 mes Grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta 2.147,57 €

(DOS MIL  CENT QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

I12AG232P-50 u Transport, muntatge i desmuntatge de grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en
punta

7.958,65 €

(SET MIL NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre

camió

2,15 €

Altres conceptes 2,15000 €

P-2 E2214826 m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada

amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

23,20 €

Altres conceptes 23,20000 €

P-3 E221D8A8 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100

MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

43,75 €

Altres conceptes 43,75000 €

P-4 E222192A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta

(> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre

camió

45,09 €

Altres conceptes 45,09000 €

P-5 E2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació 6,12 €

B03D5000 m3 Terra adequada 5,56000 €

Altres conceptes 0,56000 €

P-6 E2R350DA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps

d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20

km

5,35 €

Altres conceptes 5,35000 €

P-7 E2R450DA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de

residus, amb camió de 24 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

6,02 €

Altres conceptes 6,02000 €

P-8 E32BMA88 m2 Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

4,16 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02134 €

B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD

UNE-EN 10080

2,60400 €

Altres conceptes 1,53466 €

P-9 E3F515B1 m3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat des de camió

95,62 €

B065760C m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

75,09700 €

Altres conceptes 20,52300 €

P-10 E3FB4000 kg Armadura per a enceps AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,25 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00708 €

Altres conceptes 1,24292 €

P-11 E3FD1100 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps 23,74 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,33000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,13750 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,18932 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40440 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,22988 €
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B0A31000 kg Clau acer 0,13494 €

Altres conceptes 20,31396 €

P-12 E3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació 5.324,00 €

Altres conceptes 5.324,00000 €

P-13 E3GZP000 m Perforació d'ancoratge permanent de mur pantalla de <= 200 mm de diàmetre, amb beina de

tub d'acer corrugat

22,11 €

B4A812A0 m Beina de tub d'acer corrugat, de 50 mm de diàmetre i 0,3 mm 2,34000 €

Altres conceptes 19,77000 €

P-14 E3GZT500 u Placa fixació dels perfils metàl·lics al passador. Placa d'acer corten de 400x400x30mm inclos

la soldadura als perfils

107,89 €

B44ZS04K kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons
UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al

taller per a col·locar amb soldadura

77,24400 €

Altres conceptes 30,64600 €

P-15 E3GZT501 u Placa fixació dels passador al fonament . Placa d'acer corten de 400x400x30mm inclou la

fixació mitjançant 4 cargols d'acer d'alta resistència A500HW de 20 mm de diàmetre i 70 cm

de llargària, 780 N/mm2 de límit elàstic, per a ancoratge d'estructures i placa de

150x150x15mm.

248,77 €

B4Z7U012 u Cargol d'acer d'alta resistència A500HW de 20 mm de diàmetre i 70 cm de llargària, 780

N/mm2 de límit elàstic, per a ancoratge d'estructures.

109,04000 €

B44ZT047 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J2WP segons

UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols

96,27520 €

Altres conceptes 43,45480 €

P-16 E3GZU200 u Placa d'ancoratge de 180x180x40mm, ancoratge de tipus permanent, inlcos rosca

femella/mascle hexagonal 90 mm i capçal amb doble protecció per la corrosió.

640,47 €

PPRAAC2920 u Enllaç rosca mascle hexagonal 90 mm-3´´ de polipropilè random copolímer, ref.

PPRAAC29209 de la sèrie PPR de BLANSOL

85,03000 €

PPRAAC2820 u Enllaç rosca femella hexagonal 90 mm-3´´ de polipropilè random copolímer, ref.

PPRAAC28209 de la sèrie PPR de BLANSOL

95,26000 €

B0D6U200 u Placa d'ancoratge i fixacions per a puntals prefabricats d'apuntalament de mur pantalla 276,93000 €

Altres conceptes 183,25000 €

P-17 E4438122 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J2WP segons
UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al

taller per a col·locar amb soldadura

3,03 €

B44ZT04K kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J2WP segons
UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al

taller per a col·locar amb soldadura

2,07000 €

Altres conceptes 0,96000 €

P-18 E4AC1200 t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 1000 kN de força 1,55 €

Altres conceptes 1,55000 €

P-19 E4B84000 kg Armadura per a cèrcols AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=

500 N/mm2

1,42 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00580 €

Altres conceptes 1,41420 €
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P-20 E4Z55PL0 u Conjunt passador d'acer corten de 70 mm de diàmetre, de 18 cm de llargària. Inclou tacs de

nylon 5 mm de gruix i 70mm diàmetre, placa de fixació de 240x240x30mm i xapes de

diámetre 90mm. Col·locat i soldat.

139,98 €

B44ZS04K kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons

UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura

122,03650 €

90630530 u Tac de nylon de cop cilíndric,5 mm de gruix i 70mm diàmetre 0,68000 €

Altres conceptes 17,26350 €

P-21 E9G3BA56 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/I+E, de 15 cm de gruix, amb un

contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, acabat

amb remolinat mecànic

23,65 €

B06QC36A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/I+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb

>= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte

per a classe d'exposició I+E

13,56705 €

Altres conceptes 10,08295 €

P-22 E9S11420 m2 Paviment de relliga, de 70x21 mm de pas de malla d'acer corten, amb platines de 30x2 mm,

en peces de 1000x500 mm, col·locat. Inclou perfils de subjecció

92,34 €

B0B51420 m2 Paviment de relliga, de 70x21 mm de pas de malla d'acer corten, amb platines de 30x2 mm,

en peces de 1000x500 mm, col·locat. Inclou perfils de subjecció

64,03510 €

Altres conceptes 28,30490 €

P-23 E9V2CWJK m Peça de formigó tipus vertica imitació de pedra de 45x20x28 cm de Prefraga o similar i

tancament mitjançant esglaó tipus vertica recte de 45x10x30cm de Prefraga o similar

28,83 €

B9V4V001 u Peça prefabricades de formigó, 45x20x28 cm de tipus vertica de Prefraga o similar 4,51000 €

B9V4967R u Peça de formigó prefabricat  de 45x10x30 cm de tipus vertica recte de Prefraga o similar 1,83000 €

Altres conceptes 22,49000 €

P-24 E9V2CWJL m Peces de formigó tipus vertica imitació de pedra de 45x20x28 cm de Prefraga o similar i

tancament mitjançant esglaó tipus vertica recte  de 45x10x34cm de Prefraga o similar

33,59 €

B9V4V001 u Peça prefabricades de formigó, 45x20x28 cm de tipus vertica de Prefraga o similar 9,02000 €

B9V4967R u Peça de formigó prefabricat  de 45x10x30 cm de tipus vertica recte de Prefraga o similar 3,66000 €

Altres conceptes 20,91000 €

P-25 E9VZ1211 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima

del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

24,36 €

B0A31000 kg Clau acer 0,40200 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,12000 €

B064100C m3 Formigó HM-20/B/20/IaI de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,61622 €

Altres conceptes 22,22178 €

P-26 EB11VVV1 m Barana de 70 cm d'alçària, d'acer inoxidable AISI-316, format per tubular d'acer inoxidable d=

60 mm i 3,5 mm de gruix, muntant amb dues pletines de 50x10 mm i pletina de 70x12 mm

fixades entre elles amb cargols allen, pletina d'ancoratge de 160x160x10 mm amb quatre

forats, per a  col·locar amb perns 10M i resina epoxi

187,60 €

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,64000 €

BB15UL40 m Barana de 70 cm d'alçària, d'acer inoxidable AISI-316, format per tubular d'acer inoxidable d=

60 mm i 3,5 mm de gruix, muntant amb dues pletines de 50x10 mm i pletina de 70x12 mm

fixades entre elles amb cargols allen, pletina d'ancoratge de 150x150x12 mm amb quatre

forats, per a  col·locar amb fixacions mecaniques

154,25000 €

Altres conceptes 31,71000 €

P-27 EB1216BB m Barana d'acer soldada, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, doble muntant de
pletina amb perfil de 780x80x5 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 100 a

162,78 €
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120 cm d'alçària, soldada al la biga principal. Inclou perfil en U per la fixació de vidre i placa

de 180x180x10mm soldada a la biga principal

BB126FB2 m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, doble muntant de pletina

amb perfil de 780x80x5 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 100 a 120 cm

d'alçària

58,76000 €

BC151D01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix,

amb 1 butiral transparent

53,96000 €

Altres conceptes 50,06000 €

P-28 EB1216BZ m Barana d'acer fixada mecànicmaent, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, doble

muntant de pletina amb perfil de 780x80x5 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix,

de 100 a 120 cm d'alçària, soldada al la biga principal. Inclou perfil en U per la fixació de vidre
i placa de 180x180x10mm fixada mitjançant perns M10 i resina epoxi.

163,05 €

BC151D01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix,

amb 1 butiral transparent

53,96000 €

BB126FB2 m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, doble muntant de pletina
amb perfil de 780x80x5 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de gruix, de 100 a 120 cm

d'alçària

58,76000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons

norma UNE-EN 998-2

0,24855 €

Altres conceptes 50,08145 €

P-29 ED351540 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per
a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

77,83 €

BD351540 u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 50x50x50 cm de mides interiors, i 5 cm de

gruix, amb finestres premarcades de 29 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó

prefabricat

49,17000 €

Altres conceptes 28,66000 €

P-30 ED5H8JD4 m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, Model F250K.PDTE, de classe de càrrega F-900,
ample interior 250mm i alçària exterior entre 150 i 650 mm, amb pendent incorporada del

2,5% per recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, fixació de seguretat a 8

punts per metre inclòs taps antibrutícia, perfils d'acer galvanitzat per protecció lateral, reixeta

de fosa dúctil nervada, proveïda de ranures direccionadores de l'aigua cap a l'interior del

canal a 60º, Model FNX250FTDM, de classe D-400 i 0,5 m de longitud, model certificat

sengons la declaració de conformitat CE., ref. ULM2150907 de la sèrie F 250 K de ULMA,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

351,49 €

ULM2150907 m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, Model F250K.PDTE, de classe de càrrega F-900,

ample interior 250mm i alçària exterior entre 150 i 650 mm, amb pendent incorporada del

2,5% per recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, fixació de seguretat a 8

punts per metre inclòs taps antibrutícia, perfils d'acer galvanitzat per protecció lateral, reixeta
de fosa dúctil nervada, proveïda de ranures direccionadores de l'aigua cap a l'interior del

canal a 60º, Model FNX250FTDM, de classe D-400 i 0,5 m de longitud, model certificat

sengons la declaració de conformitat CE., ref. ULM2150907 de la sèrie F 250 K de ULMA

295,03950 €

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

8,12262 €

Altres conceptes 48,32788 €

P-31 F226470A m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia

excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM

5,74 €

Altres conceptes 5,74000 €

P-32 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia

excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del

95 % PM

21,10 €

Altres conceptes 21,10000 €

P-33 F2285H00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12
mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

48,54 €
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B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 32,82700 €

Altres conceptes 15,71300 €

P-34 F96514C5 m Vorada recta de peces de formigó sobre llit de morter de 3 cm de gruix, base de formigó

HM-20/P/20/I de consistència plàstica de 15cm i anivellament amb capa de 1 cm mitjançant

formigó de neteja  HL-175/B/ 20

33,17 €

B96514C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm,

de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),

segons UNE-EN 1340

4,33650 €

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

8,93250 €

B06NMB2C m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment,

consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució

del 100% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes

de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades

0,52740 €

Altres conceptes 19,37360 €

P-35 F9F1C111 m2 Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 16x24 cm i 5 cm de gruix de Breinco o

similar, sobre llit de morter de 3 cm de gruix, base de formigó HM-20/P/20/I de consistència

plàstica de 15cm i anivellament amb capa de 1 cm mitjançant formigó de neteja HL-175/B/

20

38,35 €

B9F1C100 m2 Peça de formigó de forma rectangular de 16x24 cm i 5 cm de gruix, preu superior de Breinco
o similar

17,01360 €

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

8,93250 €

B06NMB2C m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució

del 100% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes

de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades

0,52740 €

Altres conceptes 11,87650 €

P-36 FQ10VVV1 u Banc Neoromàntic Liviano (Santa& Cole o similar) de fusta tropical tractada amb oli i collada

als suports amb cargols d'acer inoxidable, de 60 cm de llargaria, amb suport de fosa de ferro

gg.20, inclou presa de terra en cas d'estar a menys de 2 m d'un punt elèctric.

277,11 €

BQ10U090 u Banc Neoromàntic Liviano (Santa& Cole o similar) de fusta tropical tractada amb oli i collada

als suports amb cargols d'acer inoxidable, de 60 cm de llargaria, amb suport de fosa de ferro

gg.20

250,00000 €

Altres conceptes 27,11000 €

P-37 FQ10VVV2 u Banc Neoromàntic Liviano (Santa& Cole o similar) de fusta tropical tractada amb oli i collada

als suports amb cargols d'acer inoxidable, de 1,75 m de llargaria, amb suport de fosa de ferro
gg.20, inclou presa de terra en cas d'estar a menys de 2 m d'un punt elèctric.

261,52 €

BQ10U091 u Banc Neoromàntic Liviano 1,75 m 235,69000 €

Altres conceptes 25,83000 €

P-38 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 2,46 €

Altres conceptes 2,46000 €

P-39 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,

amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

3,91 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €

Altres conceptes 3,82850 €

P-40 G3EB3200 kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres

corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,17 €
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00696 €

Altres conceptes 1,16304 €

P-41 G3J31110 m3 Mur amb blocs prefabricats de formigó de peces tipus vertica 45x20x28 cm i coronació amb

peces tipus Clap de Prefraga o similar

45,44 €

B9V4967R u Peça de formigó prefabricat  de 45x10x30 cm de tipus vertica recte de Prefraga o similar 7,32000 €

B9V4V001 u Peça prefabricades de formigó, 45x20x28 cm de tipus vertica de Prefraga o similar 4,51000 €

Altres conceptes 33,61000 €

P-42 G4AE1000 l Injecció de beines per a armadures actives, amb beurada de ciment 2,27 €

B05A1000 l Beurada de ciment per a injectar 0,12000 €

Altres conceptes 2,15000 €

P-43 GBB22301 u Placa amb pintura no reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament 134,28 €

BBM1APD1 u Placa informativa de 90x90 cm amb pintura no reflectora 107,54000 €

Altres conceptes 26,74000 €

P-44 GBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de

senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats

d'ancoratge del fonament

104,08 €

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 76 mm de diàmetre al fonament

de senyals de trànsit

47,77000 €

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a

fonamentació de suport d'alumini

36,16000 €

Altres conceptes 20,15000 €

P-45 GD555182 m Drenatge amb tub de D=20 cm de formigó porós, sobre solera de 10 cm de formigó

HM-20/P/20/I, col·locat amb junts secs i rembliment de la rasa amb formigó de 15cm de gruix

26,21 €

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

3,79929 €

BD555100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 20 cm, de formigó porós 10,64700 €

Altres conceptes 11,76371 €

P-46 GD5A1205 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=100 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm

per sobre del dren

25,64 €

BD5A1B00 m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 100 mm de diàmetre 2,01600 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 8,31420 €

Altres conceptes 15,30980 €

P-47 H152P025 u Pont volant metàl·lic amb sistema de muntatge graduable amb plataforma de treball en

voladís, d'amplària entre 1 a 1,8 m i llargària 2 m, amb base de taulons metàl·lics fixats a

pescant de llargària 2,6 m, amb suports de barana de doble tub i barana en tot el perímetre,

sustentat per puntals de pressió i suports del pescant graduables, fixats amb passadors, i

amb el desmuntatge inclòs

97,41 €

B1530001 u Pont volant metàl·lic amb sistema de muntatge graduable amb plataforma de treball en

voladís, d'amplària entre 1 a 1,8 m i llargària 2 m, amb base de taulons metàl·lics fixats a

pescant de llargària 2,6 m, amb suports de barana de doble tub i barana en tot el perímetre,

sustentat per puntals de pressió i suports del pescant graduables, fixats amb passadors, per a

50 usos

57,45000 €

Altres conceptes 39,96000 €

P-48 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat

col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

34,44 €
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B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 4,45060 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat

i salut

15,44000 €

B1Z0300C 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, per a seguretat i salut

0,89325 €

Altres conceptes 13,65615 €

P-49 I12AG132 mes Grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta 2.147,57 €

Altres conceptes 2.147,57000 €

P-50 I12AG232 u Transport, muntatge i desmuntatge de grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en

punta

7.958,65 €

Altres conceptes 7.958,65000 €
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NIVELL 3: Subtitol Import

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

Subtitol 01.06.01  Treballs previs 3.056,55

Subtitol 01.06.02  Moviment de terres i excavacion 21.355,95

Subtitol 01.06.04  Drenatge 37.317,37

Subtitol 01.06.05  Murs de contenció i rampes 6.729,59

Subtitol 01.06.06  Acabats 32.031,63

Capítol 01.06  Urbanització 100.491,09

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

100.491,09

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

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.01  Treballs previs 4.134,12

Capítol 01.02  Moviment de terres i excavacions 11.931,61

Capítol 01.03  Fonaments 9.074,23

Capítol 01.04  Estructura 166.991,21

Capítol 01.05  Acabats 47.199,06

Capítol 01.06  Urbanització 100.491,09

Capítol 01.07  Varis 25.110,75

Obra 01 Pressupost Mirador Embassament Sau 364.932,07

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

364.932,07

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost Mirador Embassament Sau 364.932,07

364.932,07

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 364.932,07

13 % Despeses generals SOBRE 364.932,07.................................................................... 47.441,17

6 % Benefici Industrial SOBRE 364.932,07........................................................................ 21.895,92

Subtotal 434.269,16

Seguretat i Salut................................................................................................................. 13.854,16

21 % IVA SOBRE 448.123,32............................................................................................. 94.105,90

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 542.229,22542.229,22

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC-CENTS QUARANTA-DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS )

Barcelona, juliol 2015

 

Alba Rañé Mancha
AUTORA DEL PROJECTE
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