
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Títol del treball: 

Millores de la xarxa de distribució d’aigua potable de Sant 
Martí Sarroca (Alt Penedès) basades en l’estudi i anàlisi 
d’un model matemàtic 
 
 
Treball realitzat per: 

Sergi Grima Carandell 
 

 

 

Dirigit per: 

Martín Gullón Santos 
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Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
 

 

ANNEX II  
 

Pressupost i amidaments 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Juny 2020  Pàgina 1  

 CAPITOL TFM_SMS1 ACTUACIONS EN ALTA PER MILLORA                                    
 SUBCAPITOL TFM_SMS1.1 ADEQUACIÓ CAPTACIONS                                              
FBB4A200      u    Cartell p/senyal.tràn. alumini anoditzat acabat làm. retrorrefl.  
 Pou interior i exterior 1 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 354.870 354.87 
H1523251      m    Barana prot.,perím.sost.,h=1m,travesser sup.+interm.tub metàl.2,  
 Total cantidades alzadas 10.000 

  _____________________________________________________  

 10.000 6.010 60.10 
A12M000_OF    h    Oficial 1a muntador                                               
 Total cantidades alzadas 6.000 

  _____________________________________________________  

 6.000 24.160 144.96 
A013M000      h    Ajudant muntador                                                  
 Total cantidades alzadas 6.000 

  _____________________________________________________  

 6.000 21.170 127.02 
%PROJIDIRECOB %    Projecte i Direcció d'obra                                        
 Total cantidades alzadas 6.870 

  _____________________________________________________  

 6.870 6.000 41.22 
%SSALUT       %    Seguretat i Salut                                                 
 Total cantidades alzadas 7.282 

  _____________________________________________________  

 7.282 3.000 21.85 
%SERVEISAFEC %    Serveis Afectats                                                
  
 Total cantidades alzadas 7.500 

  _____________________________________________________  

 7.500 2.500 18.75 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL TFM_SMS1.1 ADEQUACIÓ CAPTACIONS 
 768.77 
 SUBCAPITOL TFM_SMS1.2 ADEQUACIÓ DIPÒSITS                                                
 APARTAT TFM_SMS1.2.1 DIPÒSIT NOU                                                       
 SUBAPARTAT P2085OC OBRA CIVL                                                         
PA01               Renovació entrada i sortida dipòsit                               

 Pa. Demolició arqueta existent d'aproximadament 1.2x1.2 m per tal de renovar l'entrada i la sortida  
 del dipòsit, fer solera amb mallaço i fer nova arqueta de 1.2x1.2, incloent tapa tipus Petres de 1x1 m  
 galvanitzada.  
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 1,142.810 1,142.81 
PA02               Remodelació arqueta reguladora                                    

 Demolició arqueta existent i ampliar excavació fins a 5x3x1 m aproximadament, fer solera de formi-  
 gó amb mallaço i tornar a fer l'arqueta de 1,8x1,2x1 m, incloent tapa de fosa DN-400 de telecomuni-  
 cacions de 165x0,88 mm de 4 fulles.  
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 1,933.120 1,933.12 
PA03               Canalització entre arquetes                                       

 Acondicionament dels accessos i canalització fins a 10 m entre arquetes de nova construcció en ter-  
 reny de roca per tal de substituir la conducció de fibrociment DN-125 mm per una conducció de polie-  
 tilè d'alta densitat DN-125mm, incloent aportació de sauló, cinta senyalitzadora, reblert i compactació i  
 retirada de runes.   
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 1,288.000 1,288.00 
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AHP02535A     u    Armari formigó reforçat 750x440x220 mm                            

 Subministrament i instal.lació d'armari prefabricat de formigó reforçat amb fibra de vidre de  
 750x440x220 mm, amb porta de poliéster 250x350mm, incloent llosa de formigó.  
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 250.000 250.00 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTAT P2085OC OBRA CIVL .........................  4,613.93 
 SUBAPARTAT P2085OM OBRA MECÀNICA                                                     
PA04          u    Caldereria PE DN-125 mm per comptador i reguladora                

 Pa. Fabricació de caldereria PE per a la instal.lació en arqueta comptador amb by-pass, reguladora,  
 vàlvules comporta, filtre tapa superior, ventosa, rodet de desmuntatge. Inclou el desmuntatge dels  
 elements hidràulics existents.   
 1 1.000 
 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 460.000 460.00 
GN12A6D4      u    Vàlvula comporta DN-100                                           

 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de  
 PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),  
 amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàs-  
 tic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó  
 de canalització soterrada  
 3 3.000 
 3.000 
  _____________________________________________________  

 3.000 257.190 771.57 
GNE2D307      u    Filtre col.lador DN-100                                           

 Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fo-  
 sa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm  
 de diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada  
 1 1.000 
 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 253.020 253.02 
GNZ116D4      u    Carret extensible de desmuntatge DN-100                           

 Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301  
 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de  
 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterra-  
 da  
 3 3.000 
 3.000 
  _____________________________________________________  

 3.000 229.000 687.00 
GK241AA6      u    Comptador DN-100                                                  

 Comptador Sensus MeiStream Plus amb connexions embridades de 100mm de diàmetre, de cabal  
 continu 100 m3/h, cabal punta màxim 160 m3/h i cabal mínim horitzontal de 0,2m3/h.   
 1 1.000 
 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 620.600 620.60 
GN12A694      u    Vàlvula comporta manual DN-50                                     

 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de  
 PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),  
 amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàs-  
 tic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó  
 de canalització soterrada  
 By-pass 2 2.000 
 2.000 
  _____________________________________________________  

 2.000 101.810 203.62 
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FJM35BE4      u    Ventosa trifuncional DN-50                                        

 Ventosa trifuncional embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa,  
 preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada  
 2 2.000 
 2.000 
  _____________________________________________________  

 2.000 238.090 476.18 
FN75A324      u    Vàlvula reguladora pressió amb brides DN-50 mm                    

 Vàlvula reductora de pressió amb brides DOROT Sèrie 300 amb poliot de 3 vies, de 100 mm de dià-  
 metre nominal o similar.  
 1 1.000 
 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 1,065.980 1,065.98 
GNZ11594      u    Carret extensible de desmuntatge DN-50                            

 Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301  
 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de  
 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada  
 1 1.000 
 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 279.590 279.59 
PA05          u    Caldereria PE DN-125 mm conducció impulsió des de Rodamilans      

 Pa. Fabricació de caldereria PE de diàmetre nominal 125 mm en la conducció d'omplert dels dipòsits  
 Nou i Pedrera des del sistema Rodamilans i instal.lació en arqueta de vàlvula de retenció. Inclou el  
 desmuntatge dels elements hidràulics existents.   
 1 1.000 
 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 320.000 320.00 
GN8216E4      u    Vàlvula retenció DN-125                                           

 Vàlvula de retenció de clapeta segons norma UNE-EN 12334, amb brides de 125 mm de diàmetre  
 nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment  
 de resina expoxi (200 micres), clapeta nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàs-  
 tic, muntada en pericó de canalització soterrada.   
 1 1.000 
 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 321.080 321.08 
GFB1F625      m    Canonada PE 100 DN-125 PN-16                                      

 Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-  
 nal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa  
 10 10.000 
 10.000 
  _____________________________________________________  

 10.000 30.400 304.00 
GFBB1635      u    Colze polietilè 90º DN-125                                        

 Colze de polietilè de 90° de densitat alta, de 125 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons  
 UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa.  
 4 4.000 
 4.000 
  _____________________________________________________  

 4.000 87.750 351.00 
PA06          u    Caldereria arqueta omplert i sortida del dipòsit Nou              

 Caldereria fabricada en acer inoxidable 304L de 104 mm DN i de 2 mm d'espesor amb dos col.lec-  
 tors, un per a la instal.lació en arqueta de vàlvula comporta, transductor 1/2", ventosa 2" a la sortida  
 del dipòsit i un altre per a la instal.lació de vàlvula d'omplert i vàlvula comporta, per a l'entrada del di-  
 pòsit. Inclou el desmuntatge dels elements hidràulics existents i el muntage de la vàlvula d'omplert.   
 1 1.000 
 1.000 
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  _____________________________________________________  

 1.000 2,109.270 2,109.27 
PA07          u    Conducció acer inoxidable DN-104 mm per a l'omplert del dipòsit   

 Subministrament i instal.lació de canonada fabricada en acer inoxidable 304L DN-104 i de 2 mm  
 d'espesor, per a l'omplert del dipòsit Nou per la part de dalt amb coll de signe, incloent la soportació.   
 1 1.000 
 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 2,902.940 2,902.94 
MULTILOGSMS  u    Multilog GPRS                                                     

 Subministrament i intal.lació de registrador MULTILOG GPRS, de 2 canals amb transmissió auto-  
 màtica de dades per GPRS. Inclou configuració i posta en marxa.   
 1 1.000 
 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 1,985.000 1,985.00 
CNX100A       u    Connexió a canonada DN100/125 amb antitracció                     

 Connexio accessori a canonada existent de pvc o pe de 125 / 100 mm de diametre nominal amb  
 unió antitracció.  
 Impulsió 2 2.000 
 Distribució 2 2.000 
 4.000 
  _____________________________________________________  

 4.000 680.000 2,720.00 
MANIOXAR      u    Maniobres de xarxa                                                

 Maniobres per al buidat i el posterior omplert de la xarxa d'aigua municipal, incloent la purga de les  
 diferents línies d'abastament d'aigua existents.   
 Buidat 1 1.000 
 distribució provisional by-pass 1 1.000 
 distribució 1 1.000 
 3.000 
  _____________________________________________________  

 3.000 420.000 1,260.00 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTAT P2085OM OBRA MECÀNICA .............  17,311.91 
 SUBAPARTAT P2085IMP IMPERMEABILITZACIÓ DIPÒSIT                                        
PA08          ut   Impermeabilització dipòsit Nou                                    

 Impermeabilització del dipòsit Nou per tal de reparar les fuites existent i frenar el deteriorament del di-  
 pòsit, consistent en retirar amb mitjans mecànic el segellat de les juntes existent, preparació del su-  
 port i aplicació d'imprimació per a la millor adherència del material a aplicar, segellat amb massa de  
 poliuretà de toes les juntes verticals i horitzontals, formació de mitja canya amb formigó especial en  
 tot el perímetre inferior de la llosa de fons i pintat de la totalitat de la superfície interior del dipòsit, amb  
 dues capes de producte impermeabilitzant, apte per aigua potable.   
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 8,866.550 8,866.55 
PA10          ut   Folrat dipòsit                                                    

 Folrat total del dipòsit amb làmines de polietilè d'alta densitat de 1,5 mm de gruix i amb fitxa de apte  
 per l'ús alimentari.  
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 10,360.950 10,360.95 
PA11          ut   Reparació coberta interior dipòsit Nou                            

 Neteja de tota la superfície de la coberta interior, raspallat de les armadures i aplicació de pasivador  
 especial per evitar la continuïtat de l'estat de corrosió, aplicació de capa de morter de repació especial  
 de entre 0,5 i 1 cm de gruix i de dues capes de producte impermeabilitzant en tota la superficie de la  
 cuberta.  
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 21,629.200 21,629.20 
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PA12          ut   Reparació i pintat exterior dipòsit Nou                           

 Neteja de tota la superfície exterior del dipòsit, repicar amb mitjans manuals les zones on el formigó  
 estigui mal adherit, raspallat de les armadures amb raspall d'acer circular i posterior aplicació de pasi-  
 vador especial per evitar la continuïtat de l'estat de corrosió i aplicació posterior de capa de morter de  
 repació especial i dues capes de producte impermeabilitzant en tota la superfície exterior del dipòsit.   
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 7,154.300 7,154.30 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTAT P2085IMP IMPERMEABILITZACIÓ ....  48,011.00 
 SUBAPARTAT P2085TN TANCAMENT DIPÒSIT                                                 
P11                Tancament perimetral del dipòsit                                  

 Tancament metàl.lic del dipòsit nou mitjançant 62 m de tancament metàl.lic amb malla galvanitzada  
 de 2 m d'alçada i porta de 90 cm d'ample per accés al recinte amb pals intermitjos cada 3 m i pals  
 contoners a distància màxima de 15 m.   
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 3,104.030 3,104.03 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTAT P2085TN TANCAMENT DIPÒSIT .......  3,104.03 
 SUBAPARTAT P2085BOM BOMBEIG RODAMILANS                                                
BRODAMILANS pa   Adequació bombeig Rodamilans                                      

 Adeqüació del bombeig del sistema de Rodamilans fins al dipòsit Pedrera.  
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 2,500.000 2,500.00 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTAT P2085BOM BOMBEIG RODAMILANS 
 2,500.00 
 SUBAPARTAT P2085SS SEGURETAT I SALUT                                                 
SSP2085            Seguretat i Salut                                                 

 Partida destinada a la seguretat i salut de l'obra.  
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 965.000 965.00 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTAT P2085SS SEGURETAT I SALUT ........  965.00 
  ____________  

 TOTAL APARTAT TFM_SMS1.2.1 DIPÒSIT NOU ...................  76,505.87 
 APARTAT TFM_SMS1.2.2 DIPÒSIT PEDRERA                                                   
FBB4A200      u    Cartell p/senyal.tràn. alumini anoditzat acabat làm. retrorrefl.  
 1 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 354.870 354.87 
A12M000_OF    h    Oficial 1a muntador                                               
 Total cantidades alzadas 8.000 

  _____________________________________________________  

 8.000 24.160 193.28 
B6A1MSA5      m    Reixat acer h=2m, panells=2.6x2m ,malla+plecs,elecsold. 50x50x 5  

 Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de  
 pas de malla i diàmetre 2.7 i 2.7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m  
 ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars  
 1 50.000 50.000 
  _____________________________________________________  

 50.000 32.840 1,642.00 
A013M000      h    Ajudant muntador                                                  
 Total cantidades alzadas 8.000 

  _____________________________________________________  

 8.000 21.170 169.36 
G6A135PB      u    Porta de reixa d'una fulla batent                                 

 Porta  
 Porta 1 1.000 
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  _____________________________________________________  

 1.000 462.940 462.94 
%PROJIDIRECOB %    Projecte i Direcció d'obra                                        
 Total cantidades alzadas 28.225 

  _____________________________________________________  

 28.225 6.000 169.35 
%SSALUT       %    Seguretat i Salut                                                 
 Total cantidades alzadas 29.918 

  _____________________________________________________  

 29.918 3.000 89.75 
%SERVEISAFEC %    Serveis Afectats                                                
  
 Total cantidades alzadas 30.816 

  _____________________________________________________  

 30.816 2.500 77.04 
  _______________  

 TOTAL APARTAT TFM_SMS1.2.2 DIPÒSIT PEDRERA ..........  3,158.59 
 APARTAT TFM_SMS1.2.3 DIPÒSIT CAN GRAU                                                  
FBB4A200      u    Cartell p/senyal.tràn. alumini anoditzat acabat làm. retrorrefl.  
 1 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 354.870 354.87 
A12M000_OF    h    Oficial 1a muntador                                               
 Total cantidades alzadas 8.000 

  _____________________________________________________  

 8.000 24.160 193.28 
B6A1MSA5      m    Reixat acer h=2m, panells=2.6x2m ,malla+plecs,elecsold. 50x50x 5  

 Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de  
 pas de malla i diàmetre 2.7 i 2.7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m  
 ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars  
 1 20.000 20.000 
  _____________________________________________________  

 20.000 32.840 656.80 
A013M000      h    Ajudant muntador                                                  
 Total cantidades alzadas 8.000 

  _____________________________________________________  

 8.000 21.170 169.36 
G6A135PB      u    Porta de reixa d'una fulla batent                                 

 Porta  
 Porta 1 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 462.940 462.94 
%PROJIDIRECOB %    Projecte i Direcció d'obra                                        
 Total cantidades alzadas 18.373 

  _____________________________________________________  

 18.373 6.000 110.24 
%SSALUT       %    Seguretat i Salut                                                 
 Total cantidades alzadas 19.475 

  _____________________________________________________  

 19.475 3.000 58.43 
%SERVEISAFEC %    Serveis Afectats                                                
  
 Total cantidades alzadas 20.059 

  _____________________________________________________  

 20.059 2.500 50.15 
  _______________  

 TOTAL APARTAT TFM_SMS1.2.3 DIPÒSIT CAN GRAU ........  2,056.07 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPITOL TFM_SMS1.2 ADEQUACIÓ DIPÒSITS  81,720.53 
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 SUBCAPITOL TFM_SMS1.3 RENOVACIÓ CANONADES DE TRANSPORT                                  
 APARTAT TFM_SMS1.3.1 Renovació canonada dipòsit pedrera                                
E222B632      m³   Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+terres  

 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50),  
 realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora  
 1 535.000 0.500 0.900 240.750 
  _____________________________________________________  

 240.750 10.030 2,414.72 
BN1216F0      u    Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,  

 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de  
 PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),  
 amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàs-  
 tic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa  
 Total cantidades alzadas 2.000 

  _____________________________________________________  

 2.000 206.870 413.74 
G2285B0F      m³   Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat            

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació,  
 en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%  
 PM  
 1 535.000 0.500 0.450 120.375 
  _____________________________________________________  

 120.375 18.080 2,176.38 
EFB1F625      m    Tub PE 100,DN=125mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,  
 canonada transport 1 535.000 535.000 
  _____________________________________________________  

 535.000 41.880 22,405.80 
G2285J0F      m³   Rebliment i piconatge de rasa amb graves                          

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de  
 més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant  
 1 535.000 0.500 0.450 120.375 
  _____________________________________________________  

 120.375 29.460 3,546.25 
G242203A      m³   Càrrega i transport de material d'excavació (terres)              
 1.4 535.000 0.500 0.450 168.525 
  _____________________________________________________  

 168.525 10.090 1,700.42 
JV2140B       u    Prova de funcionament de la xarxa i estanqueitat                  
 Total cantidades alzadas 2.000 

  _____________________________________________________  

 2.000 1,185.450 2,370.90 
%PROJIDIRECOB %    Projecte i Direcció d'obra                                        
 Total cantidades alzadas 350.282 

  _____________________________________________________  

 350.282 6.000 2,101.69 
%SSALUT       %    Seguretat i Salut                                                 
 Total cantidades alzadas 371.299 

  _____________________________________________________  

 371.299 3.000 1,113.90 
%SERVEISAFEC %    Serveis Afectats                                                
  
 Total cantidades alzadas 382.438 

  _____________________________________________________  

 382.438 2.500 956.10 
  _______________  

 TOTAL APARTAT TFM_SMS1.3.1 Renovació canonada dipòsit 
 39,199.90 
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 APARTAT TFM_SMS1.3.2 Renovació canonada impulsió Rodamilans                            
E222B632      m³   Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+terres  

 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50),  
 realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora  
 1 386.000 0.500 0.900 173.700 
  _____________________________________________________  

 173.700 10.030 1,742.21 
BN1216F0      u    Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,  

 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de  
 PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),  
 amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàs-  
 tic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa  
 Total cantidades alzadas 2.000 

  _____________________________________________________  

 2.000 206.870 413.74 
G2285B0F      m³   Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat            

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació,  
 en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%  
 PM  
 1 386.000 0.500 0.450 86.850 
  _____________________________________________________  

 86.850 18.080 1,570.25 
EFB1F625      m    Tub PE 100,DN=125mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,  
 canonada transport 1 386.000 386.000 
  _____________________________________________________  

 386.000 41.880 16,165.68 
G2285J0F      m³   Rebliment i piconatge de rasa amb graves                          

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de  
 més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant  
 1 386.000 0.500 0.450 86.850 
  _____________________________________________________  

 86.850 29.460 2,558.60 
G242203A      m³   Càrrega i transport de material d'excavació (terres)              
 1.4 386.000 0.500 0.450 121.590 
  _____________________________________________________  

 121.590 10.090 1,226.84 
JV2140B       u    Prova de funcionament de la xarxa i estanqueitat                  
 Total cantidades alzadas 2.000 

  _____________________________________________________  

 2.000 1,185.450 2,370.90 
%PROJIDIRECOB %    Projecte i Direcció d'obra                                        
 Total cantidades alzadas 260.482 

  _____________________________________________________  

 260.482 6.000 1,562.89 
%SSALUT       %    Seguretat i Salut                                                 
 Total cantidades alzadas 276.111 

  _____________________________________________________  

 276.111 3.000 828.33 
%SERVEISAFEC %    Serveis Afectats                                                
  
 Total cantidades alzadas 284.394 

  _____________________________________________________  

 284.394 2.500 710.99 
  _______________  

 TOTAL APARTAT TFM_SMS1.3.2 Renovació canonada .......  29,150.43 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPITOL TFM_SMS1.3 RENOVACIÓ CANONADES 
 68,350.33 
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 SUBCAPITOL TFM_SMS1.4 OPERABILITAT DIPÒSIT POLÍGON                                      
 APARTAT TFM_SMS1.4.1 Canonada d'impulsió des de Rodamilans                             
E222B632      m³   Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+terres  

 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50),  
 realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora  
 1 1,016.000 0.500 0.900 457.200 
  _____________________________________________________  

 457.200 10.030 4,585.72 
BN1216F0      u    Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,  

 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de  
 PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),  
 amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàs-  
 tic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa  
 Total cantidades alzadas 10.000 

  _____________________________________________________  

 10.000 206.870 2,068.70 
G2285B0F      m³   Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat            

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació,  
 en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%  
 PM  
 1 1,016.000 0.500 0.450 228.600 
  _____________________________________________________  

 228.600 18.080 4,133.09 
BJM38BE0      u    Doble ventosa p/embridar,DN=150mm,16bar prova,fosa,preu alt       
 Total cantidades alzadas 2.000 

  _____________________________________________________  

 2.000 1,690.680 3,381.36 
EFB1F625      m    Tub PE 100,DN=125mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,  
 tub impulsio PE 125 1 1,016.000 1,016.000 
  _____________________________________________________  

 1,016.000 41.880 42,550.08 
G2285J0F      m³   Rebliment i piconatge de rasa amb graves                          

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de  
 més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant  
 1 1,016.000 0.500 0.450 228.600 
  _____________________________________________________  

 228.600 29.460 6,734.56 
G242203A      m³   Càrrega i transport de material d'excavació (terres)              
 1.4 1,016.000 0.500 0.450 320.040 
  _____________________________________________________  

 320.040 10.090 3,229.20 
BOMBA CR5          Bomba centrífuga multietapa vertical                              
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 4,000.000 4,000.00 
JV2140B       u    Prova de funcionament de la xarxa i estanqueitat                  
 Total cantidades alzadas 13.000 

  _____________________________________________________  

 13.000 1,185.450 15,410.85 
%PROJIDIRECOB %    Projecte i Direcció d'obra                                        
 Total cantidades alzadas 860.936 

  _____________________________________________________  

 860.936 6.000 5,165.62 
%SSALUT       %    Seguretat i Salut                                                 
 Total cantidades alzadas 912.592 

  _____________________________________________________  

 912.592 3.000 2,737.78 
%SERVEISAFEC %    Serveis Afectats                                                
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 Total cantidades alzadas 939.970 

  _____________________________________________________  

 939.970 2.500 2,349.93 
  _______________  

 TOTAL APARTAT TFM_SMS1.4.1 Canonada d'impulsió des de 
 96,346.89 
TFM_SMS1.4.1       Canonada d'impulsió des de Rodamilans                             
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 96,346.890 96,346.89 
TFM_SMS1.4.2       Noves connexions i connexió a xarxa elèctrica                     
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 50,000.000 50,000.00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL TFM_SMS1.4 OPERABILITAT DIPÒSIT 
 146,346.89 
 SUBCAPITOL TFM_SMS1.5 ABASTAMENT DE LA ROVIRA ROJA                                      
TFM_SMS1.5.1       Partida alçada dipòsit 250 m3                                     

 Depósito regulador de 250 m3. de capacidad, para abastecimiento de agua potable a núcleos de po-  
 blación, ejecutado in situ mediante estructura de hormigón armado HA-30/P/20 l y armadura de 60  
 kg/m3, con unas dimensiones en planta de 13,00x8,60 m. y altura de lámina de agua de 2,45 m., di-  
 vidido en dos compartimentos, incluso excavación, 20 cm. de encachado de piedra, 10 cm. de hor-  
 migón de limpieza de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, zapata corrida de 1,60 m. de ancho y  
 0,80 de canto, losa armada de cimentación de 0,20 m. de espesor, muros armados de 0,40 m. de  
 espesor, recrecido de muros de 80 cm. por encima de la lámina de agua mediante fábrica de bloques  
 de hormigón gris de 40x20x20 cm. enfoscada fratasada, cubierta mediante forjado de doble vigueta  
 22+5 B-70 y capa de compresión de 4 cm., impermeabilización de cubierta mediante lámina asfálti-  
 ca, impermeabilización de paramentos interiores del vaso mediante revestimiento elástico, caseta de  
 válvulas de dimensiones en planta de 2,20x3,40 m., realizada mediante fábrica de bloques de hormi-  
 gón gris enfoscada fratasada, y pintura acrílica plástica en todos los paramentos exteriores, excepto  
 valvulería y obras de conexión a la red.  
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 55,000.000 55,000.00 
TFM_SMS1.5.2       Nova canonada d'impulsió                                          
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 208,172.360 208,172.36 
TFM_SMS1.5.3       Nova canonada de sortida                                          
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 24,808.410 24,808.41 
TFM_SMS1.5.4       Connexió i punt de subministrament xarxa elèctrica                
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 50,000.000 50,000.00 
TFM_SMS1.5.5       Instal·lació sistema de telecontrol al nou dipòsit                
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 7,034.740 7,034.74 
%PROJIDIRECOB %    Projecte i Direcció d'obra                                        
 Total cantidades alzadas 3,450.155 

  _____________________________________________________  

 3,450.155 6.000 20,700.93 
%SSALUT       %    Seguretat i Salut                                                 
 Total cantidades alzadas 3,657.164 

  _____________________________________________________  

 3,657.164 3.000 10,971.49 
%SERVEISAFEC %    Serveis Afectats                                                
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 Total cantidades alzadas 3,766.879 

  _____________________________________________________  

 3,766.879 2.500 9,417.20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL TFM_SMS1.5 ABASTAMENT DE LA ...  386,105.13 
 SUBCAPITOL TFM_SMS1.6 AMPLIACIÓ DIPÒSIT RODAMILANS                                      
TFM_SMS1.6.1       Partida alçada dipòsit 500 m3                                     
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 86,000.000 86,000.00 
TFM_SMS1.6.2       Altres connexions i connexió a xarxa elèctrica                    
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 50,000.000 50,000.00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL TFM_SMS1.6 AMPLIACIÓ DIPÒSIT ....  136,000.00 
 SUBCAPITOL TFM_SMS1.7 INSTAL·LACIÓ SISTEMES DE TELECONTROL                              
PAÇ_QUA       u    Quadre elèctric                                                   
 5 dipòsits 5 5.000 
  _____________________________________________________  

 5.000 4,047.100 20,235.50 
PAÇ_INST      u    Instrumentació                                                    
 5 dipòsits 5 5.000 
  _____________________________________________________  

 5.000 825.000 4,125.00 
A013M000      h    Ajudant muntador                                                  
 Total cantidades alzadas 32.000 

  _____________________________________________________  

 32.000 21.170 677.44 
A12M000_OF    h    Oficial 1a muntador                                               
 Total cantidades alzadas 32.000 

  _____________________________________________________  

 32.000 24.160 773.12 
PAÇ_COMU      u    Comunicació                                                       
 Total cantidades alzadas 5.000 

  _____________________________________________________  

 5.000 1,800.000 9,000.00 
%PROJIDIRECOB %    Projecte i Direcció d'obra                                        
 Total cantidades alzadas 348.111 

  _____________________________________________________  

 348.111 6.000 2,088.67 
%SSALUT       %    Seguretat i Salut                                                 
 Total cantidades alzadas 368.997 

  _____________________________________________________  

 368.997 3.000 1,106.99 
%SERVEISAFEC %    Serveis Afectats                                                
  
 Total cantidades alzadas 380.067 

  _____________________________________________________  

 380.067 2.500 950.17 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL TFM_SMS1.7 INSTAL·LACIÓ SISTEMES 
 38,956.89 
  ____________  

 TOTAL CAPITOL TFM_SMS1 ACTUACIONS EN ALTA PER MILLORA ................................................  858,248.54 
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 CAPITOL TFM_SMS2 ACTUACIONS EN BAIXA PER MILLORA                                   
 SUBCAPITOL TFM_SMS2.1 INSTAL·LACIÓ XARXA CONTRA INCENDIS CAN CRUSET                     
 APARTAT P1817IIOC OBRA CIVIL                                                        
RTR040080     m    Rasa fins 40x80 cm en terreny de roca                             

 Excavació de rasa de fins a 0.4 m d'amplària i fins a 0.8 m de fondària en terreny de roca, incloent  
 aportació de sauló, reblert i compactació, senyalització amb cinta d'aigua potable i transport de runa a  
 dipòsit autoritzat.   
 Total cantidades alzadas 1,070.000 

  _____________________________________________________  

 1,070.000 40.000 42,800.00 
ACAMI         d    Condicionament del camí                                           

 Jornada d'equip per a l'acondicionament del camí i els accessos, incloent maquinària i recursos hu-  
 mans.   
 2 2.000 
 2.000 
  _____________________________________________________  

 2.000 800.000 1,600.00 
CSERV05       ut   Cala prospecció serveis                                           

 Cala de localització de serveis existents de fins 0,60mx0,60x1,00m per mitjans manuals, incloent re-  
 posició o bé, instal.lació de trapilló en el cas de les escomeses.  
 Hidrant 1 1.000 
 Connexions 3 3.000 
 4.000 
  _____________________________________________________  

 4.000 95.000 380.00 
CSERV01       ut   Cala prospecció serveis                                           

 Cala de local·lització de serveis existents de fins 0,60x0,60x0,8m per mitjans manuals.  
 Total cantidades alzadas 5.000 

  _____________________________________________________  

 5.000 150.000 750.00 
SENHDT100     u    Senyalització hidrant                                             

 Subministrament i instal.lació de senyalització de l'ubicació de l'hidrant contra incendis DN-100 mm.  
 1 1.000 
 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 140.000 140.00 
  _______________  

 TOTAL APARTAT P1817IIOC OBRA CIVIL .............................  45,670.00 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

Millores de la xarxa d'aigua potable de Sant Martí Sarroca basades en l’estudi i anàlisi d’un model matemàtic        

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Juny 2020  Pàgina 13  

 APARTAT P1817IIOM OBRA MECÀNICA                                                     
GFB1F425      ml   Canonada PE 100 DN-125 mm PN-16                                   

 Subministrament i instal.lació de canonada de polietilè d'alta densitat PE 100 de DN-125 mm, de 16  
 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa.  
 1,070.000 
 
 Total cantidades alzadas 1,070.000 

  _____________________________________________________  

 1,070.000 19.300 20,651.00 
FN12A6D4      u    Vàlvula seccionament DN-100 mm                                    

 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de  
 PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),  
 amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàs-  
 tic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó  
 de canalització soterrada.  
 Hidrant 1 1.000 
 Sortida dipòsit 2 2.000 
 3.000 
  _____________________________________________________  

 3.000 257.190 771.57 
GN12A694      u    Vàlvula comporta manual DN-50                                     

 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de  
 PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),  
 amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàs-  
 tic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó  
 de canalització soterrada  
 By pass sortida dipòsit 1 1.000 
 Ventosa 2 2.000 
 3.000 
  _____________________________________________________  

 3.000 101.810 305.43 
FM213328      u    Hidrant soterrat DN-100 amb pericó de registre                    

 Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre  
 de connexió a la canonada, muntat a l'exterior.  
 1 1.000 
 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 583.720 583.72 
GNE2D307      u    Filtre col.lador DN-100                                           

 Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fo-  
 sa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm  
 de diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada  
 1 1.000 
 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 253.020 253.02 
GNZ116D4      u    Carret extensible de desmuntatge DN-100                           

 Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301  
 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de  
 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterra-  
 da  
 1 1.000 
 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 229.000 229.00 
GK241AA6      u    Comptador DN-100                                                  

 Comptador Sensus MeiStream Plus amb connexions embridades de 100mm de diàmetre, de cabal  
 continu 100 m3/h, cabal punta màxim 160 m3/h i cabal mínim horitzontal de 0,2m3/h.   
 1 1.000 
 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 620.600 620.60 
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GJM35BE4      u    Ventosa roscada  2"                                               

 Ventosa roscada de diàmetre nominal 2" de 16 bar de pressió de prova, de fosa muntada en pericó  
 de canalització soterrada.   
 2 2.000 
 2.000 
  _____________________________________________________  

 2.000 196.130 392.26 
SMARTLOG u    SMARTLOG SMART M2M                                                

 Subministrament i intal.lació de registrador SMARTLOG de 2 canals amb transmissió automàtica de  
 dades per SMART M2M GPRS. Inclou configuració i posta en marxa.   
 1 1.000 
 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 620.000 620.00 
EPSENSUS      u    Emissor pulsos SENSUS                                             

 Subministrament i instal.lació d'emissor de pulsos per a comptador SENSUS.   
 1 1.000 
 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 99.000 99.00 
E01           pa   Imprevistos d'obra                                                

 Partida alçada a justificar destinada a imprevistos d'obra.   
 1 1.000 
 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 1,000.000 1,000.00 
CABPASPE100  u    Caldereria INOX DN-104 mm                                         

 Subministre i instal.lació de caldereria fabricada en acer inoxidable 304L de 104 mm de diàmetre i 2  
 mm d'espesor.  
 1 1.000 
 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 785.000 785.00 
  _______________  

 TOTAL APARTAT P1817IIOM OBRA MECÀNICA ...................  26,310.60 
 APARTAT P1817IIAS CONNEXIONS                                                        
E06           u    Maniobres de xarxa                                                

 Maniobres de la xarxa d'aigua per a la posada en servei de la nova conducció.  
 Total cantidades alzadas 4.000 

  _____________________________________________________  

 4.000 140.000 560.00 
E07           u    Proves de pressió i estanqueïtat                                  

 Partida destinada a la realització de les proves de pressió i estanqueïtat de la xarxa de nova instal.la-  
 ció, tal i com exigeix el Plec de Prescripcions del servei d'aigües per a la seva recepció. Es preveu  
 la realització de les proves cada 1000 m aproximadament.   
 Total cantidades alzadas 2.000 

  _____________________________________________________  

 2.000 500.000 1,000.00 
CONPE125      u    Connexió xarxa existent de polietilè                              

 Connexió a la xarxa existent de polietilè mitjançant unió mecànica.  S'inclou maniobres de xarxa per  
 al buidat i posterior omplert.   
 Total cantidades alzadas 8.000 

  _____________________________________________________  

 8.000 385.000 3,080.00 
  _______________  

 TOTAL APARTAT P1817IIAS CONNEXIONS ..........................  4,640.00 
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 APARTAT P1817IISS SEGURETAT I SALUT                                                 
SS_P1817II         Seguretat i Salut                                                 

 Partida destinada a la seguretat i salut de l'obra.   
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 1,570.000 1,570.00 
  _______________  

 TOTAL APARTAT P1817IISS SEGURETAT I SALUT ..............  1,570.00 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPITOL TFM_SMS2.1 INSTAL·LACIÓ XARXA .  78,190.60 
 SUBCAPITOL TFM_SMS2.2 RENOVACIÓ XARXA D'ABASTAMENT CAN LLEÓ                             
 APARTAT P2244_1 FASE 1_  CAL NOVENÇÀ - CTRA. BP-2121                              
 SUBAPARTAT 01_A OBRA CIVIL                                                        
F9Z1U010      m    Tall de paviment amb disc                                         

 Tall amb serra de disc de paviment.   
 2 325.000 650.000 
 2 100.000 200.000 
 850.000 
  _____________________________________________________  

 850.000 3.450 2,932.50 
F2194AJ5      m2   Demolició de paviment                                             

 Demolició de paviment de fins a 20 cm de gruix i fins a 0.6 m d'amplària amb mitjans mecànics i  
 càrrega sobre camió.   
 1 325.000 0.400 130.000 
 1 100.000 0.400 40.000 
 170.000 
  _____________________________________________________  

 170.000 18.730 3,184.10 
F2225432      m3   Excavació de rasa en presència de serveis                         

 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, realitzada  
 amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora.   
 1 325.000 0.400 0.600 78.000 
 1 100.000 0.400 0.600 24.000 
 1 535.000 0.400 0.800 171.200 
 273.200 
  _____________________________________________________  

 273.200 17.250 4,712.70 
F228510F      m3   Rebliment i piconatge de rasa                                     

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació,  
 en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.   
 1 325.000 0.400 0.100 13.000 
 1 100.000 0.400 0.200 8.000 
 1 535.000 0.400 0.400 85.600 
 106.600 
  _____________________________________________________  

 106.600 21.010 2,239.67 
F2285R00      m3   Base de Sauló                                                   
  

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de  
 més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.   
 1 325.000 0.400 0.350 45.500 
 1 100.000 0.400 0.350 14.000 
 1 535.000 0.400 0.350 74.900 
 134.400 
  _____________________________________________________  

 134.400 49.170 6,608.45 
F9365H11      m3   Rebliment formigó HM-20/B/20/I                                    

 Rebliment de formigó HM-20/B/20/I, de consistència seca i grandària màxima de granulat 10 mm,  
 abocat de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.   
 1 325.000 0.400 0.200 26.000 
 1 100.000 0.400 0.200 8.000 
 34.000 
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  _____________________________________________________  

 34.000 98.140 3,336.76 
F9J13K40      m2   Reg d'adherència                                                
  

 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP4  
 adh(ecr-1-m), amb dotació 1kg/m2.  
 1 325.000 0.500 162.500 
 162.500 
  _____________________________________________________  

 162.500 1.360 221.00 
G9H113N1      m2   Reposició paviment asfàltic                                       

 Reposició paviment de barreja bituminosa continua en calent.   
 1 325.000 0.500 162.500 
 162.500 
  _____________________________________________________  

 162.500 39.850 6,475.63 
F2R450E0      m3   Transport de terres a abocador                                    

 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestió de residus,  
 amb contenidor de 5 m3 de capacitat.   
 1.3 325.000 0.400 0.700 118.300 
 1.3 100.000 0.400 0.600 31.200 
 1.3 535.000 0.400 0.400 111.280 
 260.780 
  _____________________________________________________  

 260.780 24.590 6,412.58 
TRACARR1      u    Travessada camí asfaltat                                          

 Creuament de fins 12 ml de camí asfaltat amb rasa de fins a 40 x 80 cm,  inclòs tall de paviment as-  
 faltic, demolició de formigó, obertura de rasa, instal·lació de baina, posterior formigonat i asfaltat. In-  
 clòs el personal pel control de trànsit.  
 4 4.000 
 4.000 
  _____________________________________________________  

 4.000 1,225.000 4,900.00 
INSTRP20      u    Trapilló 20x20 per vàlvules                                       

 Instal.lació de registre de trapilló de 20x20, incloent pedestal de formigó.   
 6 6.000 
 6.000 
  _____________________________________________________  

 6.000 95.000 570.00 
FDK282G9      u    Pericó de registre 60x60cm                                        

 Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis.  
 2 2.000 
 2.000 
  _____________________________________________________  

 2.000 295.000 590.00 
FDKZHEC4      u    Bastiment i tapa 50x50 cm                                         

 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500  
 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter  
 2 2.000 
 2.000 
  _____________________________________________________  

 2.000 98.730 197.46 
CALA1x1x1A    u    Cala per connexions                                               

 Cala fins a 1 metres de llargada, 1 metre d'amplada i 1 m de fondària amb mitjans manuals per a  
 connexió de la conducció de nova instal.lació amb la xarxa d'aigua potable existent, incloent la repo-  
 sició de paviment existent.  
 1 1.000 
 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 295.000 295.00 
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CALASERV      u    Cala prospecció serveis                                           

 Cala fins a 60 cm de llargada, 60 cm d'amplada i 1 m de fondària amb mitjans manuals per a la loca-  
 lització de serveis existents.   
 15 15.000 
 15.000 
  _____________________________________________________  

 15.000 110.000 1,650.00 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTAT 01_A OBRA CIVIL ...............................  44,325.85 
 SUBAPARTAT 02_A OBRA MECÀNICA                                                     
FFB1C625      ml   Canonada PE 100 DN-90 PN-16                                       

 m. Subministrament i instal·lació de canonada de polietiè d'alta densitat PE-100 de 90 mm de diàme-  
 tre nominal i 16 bars de pressió nominal en barres amb unió amb soldadura a testa, incloent part pro-  
 porcional d'accesoris.  
 1 935.000 935.000 
 935.000 
  _____________________________________________________  

 935.000 11.850 11,079.75 
FN12A6B4      u    Vàlvula comporta DN-80                                            

 u. Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta manual de 80 mm de diàmetre nominal, de  
 16 bars de pressió nominal,  de cos de fosa nodular amb revestiment de resina epoxi (250 micres),  
 comporta de fosa i  tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable, amb accionament per volant  
 de fosa, muntada en canonada de PE90de nova instal·lació mitjançant unió embriada.   
 Vàlvula seccionament 3 3.000 
 Vàlvula desguàs 1 1.000 
 4.000 
  _____________________________________________________  

 4.000 185.400 741.60 
FN121694      u    Vàlvula de comporta DN-50                                         

 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de  
 PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),  
 amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàs-  
 tic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), muntada en pericó de canalització soterrada.  
 Vàlvula seccionament ventosa 1 1.000 
 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 129.670 129.67 
FJM35BE4      u    Ventosa trifuncional DN-50                                        

 Ventosa trifuncional embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa,  
 preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada  
 1 1.000 
 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 238.090 238.09 
E15_F1.10     u    Connexió nou ramal escomesa                                       

 Deriació per escomesa domiciliària de polietilè soldat, des de la conducció de polietilè DN-110 de no-  
 va instal.lació.   
 3 3.000 
 3.000 
  _____________________________________________________  

 3.000 35.250 105.75 
PASRIERAI     u    Travessada rasa Cal Baró                                          

 Travessada de la rasa de Cal Baró mitjançant conducció d'acer inoxidable aèria penjada al pont.    
 1 1.000 
 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 1,985.000 1,985.00 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTAT 02_A OBRA MECÀNICA .....................  14,279.86 
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 SUBAPARTAT 03_A SEGURETAT I SALUT                                                 
SSP1885A      u    Seguretat i Salut                                                 

 Partida destinada a la seguretat i salut de l'obra.   
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 1,333.000 1,333.00 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTAT 03_A SEGURETAT I SALUT ...............  1,333.00 
 SUBAPARTAT 04_A POSADA EN SERVEI                                                  
MANCASSA      u    Maniobres de xarxa                                                

 Maniobres de xarxa per al buidatge i posterior omplert del sector de la xarxa afectat per les obres.   
 S'inclou avis als usuaris afectats.    
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 270.000 270.00 
PRESSESTQ     u    Proves de pressió i estanqueïtat                                  

 Partida destinada a la realització de les proves de pressió i estanqueïtat de la xarxa de nova instal.la-  
 ció, tal i com exigeix el Plec de Prescripcions del servei d'aigües per a la seva recepció.  
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 380.000 380.00 
DESINFPE      u    Desinfecció de la xarxa                                           

 Partida destinada a la desinfecció de la xarxa de nova instal.lació, tal i com exigeix el Plec de Pres-  
 cripcions del servei d'aigües per a la seva recepció.  
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 250.000 250.00 
CONANT080     u    Connexió PE 100 amb unió mecànica antitracció                     

 Connexió de la conducció de nova instal.lació amb la xarxa d'aigua existent mitjançant unió antitrac-  
 ció.   
 1 1.000 
 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 438.070 438.07 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTAT 04_A POSADA EN SERVEI ................  1,338.07 
  ____________  

 TOTAL APARTAT P2244_1 FASE 1_  CAL NOVENÇÀ - CTRA. 
 61,691.08 
 APARTAT P2244_2 FASE 2_ CTRA. BP-2121 - GRANJA CA L'ARTIGUES                      
 SUBAPARTAT 01_B OBRA CIVIL                                                        
F9Z1U010      m    Tall de paviment amb disc                                         

 Tall amb serra de disc de paviment.   
 2 270.000 540.000 
 540.000 
  _____________________________________________________  

 540.000 3.450 1,863.00 
F2194AJ5      m2   Demolició de paviment                                             

 Demolició de paviment de fins a 20 cm de gruix i fins a 0.6 m d'amplària amb mitjans mecànics i  
 càrrega sobre camió.   
 1 270.000 0.400 108.000 
 108.000 
  _____________________________________________________  

 108.000 18.730 2,022.84 
F2225432      m3   Excavació de rasa en presència de serveis                         

 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, realitzada  
 amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora.   
 1 270.000 0.400 0.600 64.800 
 1 1,105.000 0.400 0.800 353.600 
 418.400 
  _____________________________________________________  

 418.400 17.250 7,217.40 
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F228510F      m3   Rebliment i piconatge de rasa                                     

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació,  
 en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.   
 1 270.000 0.400 0.100 10.800 
 1 1,105.000 0.400 0.400 176.800 
 187.600 
  _____________________________________________________  

 187.600 21.010 3,941.48 
F2285R00      m3   Base de Sauló                                                   
  

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de  
 més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.   
 1 270.000 0.400 0.350 37.800 
 1 1,105.000 0.400 0.350 154.700 
 192.500 
  _____________________________________________________  

 192.500 49.170 9,465.23 
F9365H11      m3   Rebliment formigó HM-20/B/20/I                                    

 Rebliment de formigó HM-20/B/20/I, de consistència seca i grandària màxima de granulat 10 mm,  
 abocat de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.   
 1 270.000 0.400 0.200 21.600 
 21.600 
  _____________________________________________________  

 21.600 98.140 2,119.82 
F9J13K40      m2   Reg d'adherència                                                
  

 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP4  
 adh(ecr-1-m), amb dotació 1kg/m2.  
 1 270.000 0.500 135.000 
 135.000 
  _____________________________________________________  

 135.000 1.360 183.60 
G9H113N1      m2   Reposició paviment asfàltic                                       

 Reposició paviment de barreja bituminosa continua en calent.   
 1 270.000 0.500 135.000 
 135.000 
  _____________________________________________________  

 135.000 39.850 5,379.75 
F2R450E0      m3   Transport de terres a abocador                                    

 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestió de residus,  
 amb contenidor de 5 m3 de capacitat.   
 1.3 270.000 0.400 0.700 98.280 
 1.3 1,105.000 0.400 0.400 229.840 
 328.120 
  _____________________________________________________  

 328.120 24.590 8,068.47 
TRACARR1      u    Travessada camí asfaltat                                          

 Creuament de fins 12 ml de camí asfaltat amb rasa de fins a 40 x 80 cm,  inclòs tall de paviment as-  
 faltic, demolició de formigó, obertura de rasa, instal·lació de baina, posterior formigonat i asfaltat. In-  
 clòs el personal pel control de trànsit.  
 2 2.000 
 2.000 
  _____________________________________________________  

 2.000 1,225.000 2,450.00 
INSTRP20      u    Trapilló 20x20 per vàlvules                                       

 Instal.lació de registre de trapilló de 20x20, incloent pedestal de formigó.   
 12 12.000 
 12.000 
  _____________________________________________________  

 12.000 95.000 1,140.00 
FDK282G9      u    Pericó de registre 60x60cm                                        

 Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis.  



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

Millores de la xarxa d'aigua potable de Sant Martí Sarroca basades en l’estudi i anàlisi d’un model matemàtic        

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Juny 2020  Pàgina 20  

 2 2.000 
 2.000 
  _____________________________________________________  

 2.000 295.000 590.00 
FDKZHEC4      u    Bastiment i tapa 50x50 cm                                         

 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500  
 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter  
 2 2.000 
 2.000 
  _____________________________________________________  

 2.000 98.730 197.46 
CALA1x1x1A    u    Cala per connexions                                               

 Cala fins a 1 metres de llargada, 1 metre d'amplada i 1 m de fondària amb mitjans manuals per a  
 connexió de la conducció de nova instal.lació amb la xarxa d'aigua potable existent, incloent la repo-  
 sició de paviment existent.  
 3 3.000 
 3.000 
  _____________________________________________________  

 3.000 295.000 885.00 
CALASERV      u    Cala prospecció serveis                                           

 Cala fins a 60 cm de llargada, 60 cm d'amplada i 1 m de fondària amb mitjans manuals per a la loca-  
 lització de serveis existents.   
 15 15.000 
 15.000 
  _____________________________________________________  

 15.000 110.000 1,650.00 
PAS300BP2121  u    Neteja i condicionament pas existent carretera BP-2121            

 Neteja i condicionament del pas existent a la carretera BP-2121 mitjançant aigua a pressió amb ca-  
 mió cuba.  
 1 1.000 
 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 660.000 660.00 
F931101F      m²   Base de tot-u / garbancillo                                       

 Estesa i compactació de tot-ú al camí.    
 445.000 2.500 
 
 Total cantidades alzadas 1,112.500 

  _____________________________________________________  

 1,112.500 3.950 4,394.38 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTAT 01_B OBRA CIVIL ...............................  52,228.43 
 SUBAPARTAT 02_B OBRA MECÀNICA                                                     
PE10006316    ml   Canonada PE-100 DN-63 PN-16                                       

 m. Subministrament i instal·lació de canonada de polietiè d'alta densitat PE-100 de 63 mm de diàme-  
 tre nominal i 10 bars de pressió nominal en barres amb unió amb soldadura a testa, incloent part pro-  
 porcional d'accesoris.  
 1 1,050.000 1,050.000 
 1,050.000 
  _____________________________________________________  

 1,050.000 6.890 7,234.50 
FFB1C625      ml   Canonada PE 100 DN-90 PN-16                                       

 m. Subministrament i instal·lació de canonada de polietiè d'alta densitat PE-100 de 90 mm de diàme-  
 tre nominal i 16 bars de pressió nominal en barres amb unió amb soldadura a testa, incloent part pro-  
 porcional d'accesoris.  
 1 351.000 351.000 
 351.000 
  _____________________________________________________  

 351.000 11.850 4,159.35 
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FN12A6B4      u    Vàlvula comporta DN-80                                            

 u. Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta manual de 80 mm de diàmetre nominal, de  
 16 bars de pressió nominal,  de cos de fosa nodular amb revestiment de resina epoxi (250 micres),  
 comporta de fosa i  tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable, amb accionament per volant  
 de fosa, muntada en canonada de PE90de nova instal·lació mitjançant unió embriada.   
 1 1.000 
 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 185.400 185.40 
FN121694      u    Vàlvula de comporta DN-50                                         

 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de  
 PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),  
 amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàs-  
 tic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), muntada en pericó de canalització soterrada.  
 4 4.000 
 4.000 
  _____________________________________________________  

 4.000 129.670 518.68 
FJM35BE4      u    Ventosa trifuncional DN-50                                        

 Ventosa trifuncional embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa,  
 preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada  
 2 2.000 
 2.000 
  _____________________________________________________  

 2.000 238.090 476.18 
E15_F1.10     u    Connexió nou ramal escomesa                                       

 Deriació per escomesa domiciliària de polietilè soldat, des de la conducció de polietilè DN-110 de no-  
 va instal.lació.   
 9 9.000 
 9.000 
  _____________________________________________________  

 9.000 35.250 317.25 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTAT 02_B OBRA MECÀNICA .....................  12,891.36 
 SUBAPARTAT 03_B SEGURETAT I SALUT                                                 
SSP1885B           Seguretat i Salut                                                 

 Partida destinada a la seguretat i salut de l'obra.  
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 1,020.000 1,020.00 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTAT 03_B SEGURETAT I SALUT ...............  1,020.00 
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 SUBAPARTAT 04_B POSADA EN SERVEI                                                  
MANCASSA      u    Maniobres de xarxa                                                

 Maniobres de xarxa per al buidatge i posterior omplert del sector de la xarxa afectat per les obres.   
 S'inclou avis als usuaris afectats.    
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 270.000 270.00 
PRESSESTQ     u    Proves de pressió i estanqueïtat                                  

 Partida destinada a la realització de les proves de pressió i estanqueïtat de la xarxa de nova instal.la-  
 ció, tal i com exigeix el Plec de Prescripcions del servei d'aigües per a la seva recepció.  
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 380.000 380.00 
DESINFPE      u    Desinfecció de la xarxa                                           

 Partida destinada a la desinfecció de la xarxa de nova instal.lació, tal i com exigeix el Plec de Pres-  
 cripcions del servei d'aigües per a la seva recepció.  
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 250.000 250.00 
CONANT080     u    Connexió PE 100 amb unió mecànica antitracció                     

 Connexió de la conducció de nova instal.lació amb la xarxa d'aigua existent mitjançant unió antitrac-  
 ció.   
 2 2.000 
 2.000 
  _____________________________________________________  

 2.000 438.070 876.14 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTAT 04_B POSADA EN SERVEI ................  1,776.14 
  ____________  

 TOTAL APARTAT P2244_2 FASE 2_ CTRA. BP-2121 - GRANJA 
 69,158.83 
 APARTAT P2244_3 FASE 3_ GRANJA CA L'ARTIGUES - HOSTALETS                          
 SUBAPARTAT 01_C OBRA CIVIL                                                        
F9Z1U010      m    Tall de paviment amb disc                                         

 Tall amb serra de disc de paviment.   
 2 145.000 290.000 
 290.000 
  _____________________________________________________  

 290.000 3.450 1,000.50 
F2194AJ5      m2   Demolició de paviment                                             

 Demolició de paviment de fins a 20 cm de gruix i fins a 0.6 m d'amplària amb mitjans mecànics i  
 càrrega sobre camió.   
 1 145.000 0.400 58.000 
 58.000 
  _____________________________________________________  

 58.000 18.730 1,086.34 
F2225432      m3   Excavació de rasa en presència de serveis                         

 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, realitzada  
 amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora.   
 1 145.000 0.400 0.600 34.800 
 1 330.000 0.400 0.800 105.600 
 140.400 
  _____________________________________________________  

 140.400 17.250 2,421.90 
F228510F      m3   Rebliment i piconatge de rasa                                     

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació,  
 en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.   
 1 145.000 0.400 0.100 5.800 
 1 330.000 0.400 0.400 52.800 
 58.600 
  _____________________________________________________  

 58.600 21.010 1,231.19 
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F2285R00      m3   Base de Sauló                                                   
  

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de  
 més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.   
 1 145.000 0.400 0.350 20.300 
 1 330.000 0.400 0.350 46.200 
 66.500 
  _____________________________________________________  

 66.500 49.170 3,269.81 
F9365H11      m3   Rebliment formigó HM-20/B/20/I                                    

 Rebliment de formigó HM-20/B/20/I, de consistència seca i grandària màxima de granulat 10 mm,  
 abocat de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.   
 1 145.000 0.400 0.200 11.600 
 11.600 
  _____________________________________________________  

 11.600 98.140 1,138.42 
F9J13K40      m2   Reg d'adherència                                                
  

 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP4  
 adh(ecr-1-m), amb dotació 1kg/m2.  
 1 145.000 0.500 72.500 
 72.500 
  _____________________________________________________  

 72.500 1.360 98.60 
G9H113N1      m2   Reposició paviment asfàltic                                       

 Reposició paviment de barreja bituminosa continua en calent.   
 1 145.000 0.500 72.500 
 72.500 
  _____________________________________________________  

 72.500 39.850 2,889.13 
F2R450E0      m3   Transport de terres a abocador                                    

 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestió de residus,  
 amb contenidor de 5 m3 de capacitat.   
 1.3 145.000 0.400 0.700 52.780 
 1.3 330.000 0.400 0.400 68.640 
 121.420 
  _____________________________________________________  

 121.420 24.590 2,985.72 
TRACARR1      u    Travessada camí asfaltat                                          

 Creuament de fins 12 ml de camí asfaltat amb rasa de fins a 40 x 80 cm,  inclòs tall de paviment as-  
 faltic, demolició de formigó, obertura de rasa, instal·lació de baina, posterior formigonat i asfaltat. In-  
 clòs el personal pel control de trànsit.  
 1 1.000 
 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 1,225.000 1,225.00 
INSTRP20      u    Trapilló 20x20 per vàlvules                                       

 Instal.lació de registre de trapilló de 20x20, incloent pedestal de formigó.   
 2 2.000 
 2.000 
  _____________________________________________________  

 2.000 95.000 190.00 
FDK282G9      u    Pericó de registre 60x60cm                                        

 Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis.  
 2 2.000 
 2.000 
  _____________________________________________________  

 2.000 295.000 590.00 
FDKZHEC4      u    Bastiment i tapa 50x50 cm                                         

 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500  
 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter  
 2 2.000 
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 2.000 
  _____________________________________________________  

 2.000 98.730 197.46 
CALA1x1x1A    u    Cala per connexions                                               

 Cala fins a 1 metres de llargada, 1 metre d'amplada i 1 m de fondària amb mitjans manuals per a  
 connexió de la conducció de nova instal.lació amb la xarxa d'aigua potable existent, incloent la repo-  
 sició de paviment existent.  
 2 2.000 
 2.000 
  _____________________________________________________  

 2.000 295.000 590.00 
CALASERV      u    Cala prospecció serveis                                           

 Cala fins a 60 cm de llargada, 60 cm d'amplada i 1 m de fondària amb mitjans manuals per a la loca-  
 lització de serveis existents.   
 4 4.000 
 4.000 
  _____________________________________________________  

 4.000 110.000 440.00 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTAT 01_C OBRA CIVIL ...............................  19,354.07 
 SUBAPARTAT 02_C OBRA MECÀNICA                                                     
FFB1C625      ml   Canonada PE 100 DN-90 PN-16                                       

 m. Subministrament i instal·lació de canonada de polietiè d'alta densitat PE-100 de 90 mm de diàme-  
 tre nominal i 16 bars de pressió nominal en barres amb unió amb soldadura a testa, incloent part pro-  
 porcional d'accesoris.  
 1 475.000 475.000 
 475.000 
  _____________________________________________________  

 475.000 11.850 5,628.75 
FN12A6B4      u    Vàlvula comporta DN-80                                            

 u. Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta manual de 80 mm de diàmetre nominal, de  
 16 bars de pressió nominal,  de cos de fosa nodular amb revestiment de resina epoxi (250 micres),  
 comporta de fosa i  tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable, amb accionament per volant  
 de fosa, muntada en canonada de PE90de nova instal·lació mitjançant unió embriada.   
 Vàlvula seccionament 2 2.000 
 Vàlvula desguàs 1 1.000 
 3.000 
  _____________________________________________________  

 3.000 185.400 556.20 
FN121694      u    Vàlvula de comporta DN-50                                         

 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de  
 PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),  
 amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàs-  
 tic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), muntada en pericó de canalització soterrada.  
 Vàlvula seccionament ventosa 1 1.000 
 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 129.670 129.67 
FJM35BE4      u    Ventosa trifuncional DN-50                                        

 Ventosa trifuncional embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa,  
 preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada  
 1 1.000 
 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 238.090 238.09 
PASFOIX30     u    Travessada Riu Foix                                               

 Travessada del riu Foix mitjançant conducció d'acer inoxidable fins a 30 m de longitud, totalment ins-  
 tal.lada de forma aèria, penjada al pont.      
 1 1.000 
 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 9,500.000 9,500.00 
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  _______________  

 TOTAL SUBAPARTAT 02_C OBRA MECÀNICA .....................  16,052.71 
 SUBAPARTAT 03_C SEGURETA I SALUT                                                  
SSP2244C           Seguretat i Salut                                                 

 Partida destinada a la seguretat i salut de l'obra.  
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 520.000 520.00 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTAT 03_C SEGURETA I SALUT .................  520.00 
 SUBAPARTAT 04_C POSADA EN SERVI                                                   
MANCASSA      u    Maniobres de xarxa                                                

 Maniobres de xarxa per al buidatge i posterior omplert del sector de la xarxa afectat per les obres.   
 S'inclou avis als usuaris afectats.    
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 270.000 270.00 
PRESSESTQ     u    Proves de pressió i estanqueïtat                                  

 Partida destinada a la realització de les proves de pressió i estanqueïtat de la xarxa de nova instal.la-  
 ció, tal i com exigeix el Plec de Prescripcions del servei d'aigües per a la seva recepció.  
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 380.000 380.00 
DESINFPE      u    Desinfecció de la xarxa                                           

 Partida destinada a la desinfecció de la xarxa de nova instal.lació, tal i com exigeix el Plec de Pres-  
 cripcions del servei d'aigües per a la seva recepció.  
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 250.000 250.00 
CONANT080     u    Connexió PE 100 amb unió mecànica antitracció                     

 Connexió de la conducció de nova instal.lació amb la xarxa d'aigua existent mitjançant unió antitrac-  
 ció.   
 2 2.000 
 2.000 
  _____________________________________________________  

 2.000 438.070 876.14 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTAT 04_C POSADA EN SERVI ...................  1,776.14 
  ____________  

 TOTAL APARTAT P2244_3 FASE 3_ GRANJA CA L'ARTIGUES - 
 37,702.92 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPITOL TFM_SMS2.2 RENOVACIÓ XARXA ....  168,552.83 
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 SUBCAPITOL TFM_SMS2.3 CANONADA CAL TOFOL - CAN RIGOL                                    
G2194XB1      m²   Demolició de paviment , e>10 cm i a<2 d'amplària                  

 Demolició de paviment d emescla bituminosa , de fins  a10 cm de gruiox i fins a 2 m d'amplària,  
 amb compressor i càrrega sobre camió.  
 Canonada PE 110 1 1,180.000 0.400 0.200 94.400 
  _____________________________________________________  

 94.400 12.360 1,166.78 
E222B632      m³   Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+terres  

 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50),  
 realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora  
 Canonada PE 110 1 1,180.000 0.400 0.900 424.800 
  _____________________________________________________  

 424.800 10.030 4,260.74 
EFB1E655      m    Tub PE 100,DN=110mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,connect  

 Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-  
 nal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant ac-  
 cessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa  
 Canonada PE 110 1 1,180.000 1,180.000 
  _____________________________________________________  

 1,180.000 53.440 63,059.20 
BN1216D0      u    Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,  

 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de  
 PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),  
 amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàs-  
 tic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa  
 Total cantidades alzadas 2.000 

  _____________________________________________________  

 2.000 116.940 233.88 
G2285J0F      m³   Rebliment i piconatge de rasa amb graves                          

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de  
 més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant  
 Canonada PE 110 1 1,180.000 0.400 0.400 188.800 
  _____________________________________________________  

 188.800 29.460 5,562.05 
G2285B0F      m³   Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat            

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació,  
 en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%  
 PM  
 Canonada PE 110 1 1,180.000 0.400 0.500 236.000 
  _____________________________________________________  

 236.000 18.080 4,266.88 
G242203A      m³   Càrrega i transport de material d'excavació (terres)              
 Canonada PE 110 1 1,180.000 0.400 0.400 188.800 
  _____________________________________________________  

 188.800 10.090 1,904.99 
GFZA3A40      u    Dau ancoratge per T en conduccions Ø entre 100 i 110 mm           

 Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en T en conduccions de diàmetre entre 100 i  
 110 mm, inclosa la col.locació d'armadures i el vibratge del formigó  
 Total cantidades alzadas 2.000 

  _____________________________________________________  

 2.000 46.050 92.10 
G9H118P1      t    Paviment de mescla bituminosa contínua en calent AC 22 surf       

 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent AC 22 surf, PMB 45/80 amb betum m odificat ,  
 de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat, estesa i compactada.  
 Canonada PE 110 1 1,180.000 0.400 0.200 94.400 
  _____________________________________________________  

 94.400 62.350 5,885.84 
BJM37BE0      u    Doble ventosa p/embridar,DN=100mm,16bar prova,fosa,preu alt       
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 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 845.140 845.14 
FDK254F3      u    Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó    

 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó  hM-20/P/20/I i solera de maó de  
 calat , sobre llit se dorra.  
 Total cantidades alzadas 2.000 

  _____________________________________________________  

 2.000 54.100 108.20 
JV2140B       u    Prova de funcionament de la xarxa i estanqueitat                  
 Total cantidades alzadas 2.000 

  _____________________________________________________  

 2.000 1,185.450 2,370.90 
%PROJIDIRECOB %    Projecte i Direcció d'obra                                        
 Total cantidades alzadas 897.567 

  _____________________________________________________  

 897.567 6.000 5,385.40 
%SSALUT       %    Seguretat i Salut                                                 
 Total cantidades alzadas 951.421 

  _____________________________________________________  

 951.421 3.000 2,854.26 
%SERVEISAFEC %    Serveis Afectats                                                
  
 Total cantidades alzadas 979.964 

  _____________________________________________________  

 979.964 2.500 2,449.91 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL TFM_SMS2.3 CANONADA CAL TOFOL - 
 100,446.27 
 SUBCAPITOL TFM_SMS2.4 RENOVACIÓ CANONADES AL NUCLI                                      
 APARTAT TFM_SMS2.4.1 Carrer Font, Àngel Guimerà, Rambla Catalunya                      
G2194XB1      m²   Demolició de paviment , e>10 cm i a<2 d'amplària                  

 Demolició de paviment d emescla bituminosa , de fins  a10 cm de gruiox i fins a 2 m d'amplària,  
 amb compressor i càrrega sobre camió.  
 Canonada PE 90 1 1,076.000 0.400 0.200 86.080 
  _____________________________________________________  

 86.080 12.360 1,063.95 
E222B632      m³   Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+terres  

 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50),  
 realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora  
 Canonada PE 90 1 1,076.000 0.400 0.900 387.360 
  _____________________________________________________  

 387.360 10.030 3,885.22 
BN1216D0      u    Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,  

 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de  
 PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),  
 amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàs-  
 tic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa  
 Total cantidades alzadas 14.000 

  _____________________________________________________  

 14.000 116.940 1,637.16 
G2285J0F      m³   Rebliment i piconatge de rasa amb graves                          

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de  
 més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant  
 Canonada PE 90 1 1,076.000 0.400 0.400 172.160 
  _____________________________________________________  

 172.160 29.460 5,071.83 
G2285B0F      m³   Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat            

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació,  
 en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%  
 PM  
 Canonada PE 90 1 1,076.000 0.400 0.500 215.200 
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  _____________________________________________________  

 215.200 18.080 3,890.82 
G242203A      m³   Càrrega i transport de material d'excavació (terres)              
 Canonada PE 90 1 1,076.000 0.400 0.400 172.160 
  _____________________________________________________  

 172.160 10.090 1,737.09 
GFZA3A40      u    Dau ancoratge per T en conduccions Ø entre 100 i 110 mm           

 Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en T en conduccions de diàmetre entre 100 i  
 110 mm, inclosa la col.locació d'armadures i el vibratge del formigó  
 Total cantidades alzadas 10.000 

  _____________________________________________________  

 10.000 46.050 460.50 
G9H118P1      t    Paviment de mescla bituminosa contínua en calent AC 22 surf       

 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent AC 22 surf, PMB 45/80 amb betum m odificat ,  
 de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat, estesa i compactada.  
 Canonada PE 90 1 1,076.000 0.400 0.200 86.080 
  _____________________________________________________  

 86.080 62.350 5,367.09 
EFB1C655      m    Tub PE 100,DN=90mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,connect.  

 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,  
 sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accesso-  
 ris de plàstic i col·locat al fons de la rasa  
 1 1,076.000 1,076.000 
  _____________________________________________________  

 1,076.000 33.020 35,529.52 
FDK254F3      u    Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó    

 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó  hM-20/P/20/I i solera de maó de  
 calat , sobre llit se dorra.  
 Total cantidades alzadas 5.000 

  _____________________________________________________  

 5.000 54.100 270.50 
JV2140B       u    Prova de funcionament de la xarxa i estanqueitat                  
 Total cantidades alzadas 5.000 

  _____________________________________________________  

 5.000 1,185.450 5,927.25 
%PROJIDIRECOB %    Projecte i Direcció d'obra                                        
 Total cantidades alzadas 648.409 

  _____________________________________________________  

 648.409 6.000 3,890.45 
%SSALUT       %    Seguretat i Salut                                                 
 Total cantidades alzadas 687.314 

  _____________________________________________________  

 687.314 3.000 2,061.94 
%SERVEISAFEC %    Serveis Afectats                                                
  
 Total cantidades alzadas 707.933 

  _____________________________________________________  

 707.933 2.500 1,769.83 
  _______________  

 TOTAL APARTAT TFM_SMS2.4.1 Carrer Font, Àngel Guimerà, 
 72,563.15 
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 APARTAT TFM_SMS2.4.2 Carrer Barcelona, Constitució, Verge Montserrat, Castell          
G2194XB1      m²   Demolició de paviment , e>10 cm i a<2 d'amplària                  

 Demolició de paviment d emescla bituminosa , de fins  a10 cm de gruiox i fins a 2 m d'amplària,  
 amb compressor i càrrega sobre camió.  
 Canonada PE 90 1 1,072.000 0.400 0.200 85.760 
  _____________________________________________________  

 85.760 12.360 1,059.99 
E222B632      m³   Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+terres  

 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50),  
 realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora  
 Canonada PE 90 1 1,072.000 0.400 0.900 385.920 
  _____________________________________________________  

 385.920 10.030 3,870.78 
BN1216D0      u    Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,  

 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de  
 PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),  
 amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàs-  
 tic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa  
 Total cantidades alzadas 9.000 

  _____________________________________________________  

 9.000 116.940 1,052.46 
G2285J0F      m³   Rebliment i piconatge de rasa amb graves                          

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de  
 més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant  
 Canonada PE 90 1 1,072.000 0.400 0.400 171.520 
  _____________________________________________________  

 171.520 29.460 5,052.98 
G2285B0F      m³   Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat            

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació,  
 en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%  
 PM  
 Canonada PE 90 1 1,072.000 0.400 0.500 214.400 
  _____________________________________________________  

 214.400 18.080 3,876.35 
G242203A      m³   Càrrega i transport de material d'excavació (terres)              
 Canonada PE 90 1 1,072.000 0.400 0.400 171.520 
  _____________________________________________________  

 171.520 10.090 1,730.64 
GFZA3A40      u    Dau ancoratge per T en conduccions Ø entre 100 i 110 mm           

 Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en T en conduccions de diàmetre entre 100 i  
 110 mm, inclosa la col.locació d'armadures i el vibratge del formigó  
 Total cantidades alzadas 6.000 

  _____________________________________________________  

 6.000 46.050 276.30 
G9H118P1      t    Paviment de mescla bituminosa contínua en calent AC 22 surf       

 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent AC 22 surf, PMB 45/80 amb betum m odificat ,  
 de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat, estesa i compactada.  
 Canonada PE 90 1 1,072.000 0.400 0.200 85.760 
  _____________________________________________________  

 85.760 62.350 5,347.14 
EFB1C655      m    Tub PE 100,DN=90mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,connect.  

 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,  
 sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accesso-  
 ris de plàstic i col·locat al fons de la rasa  
 1 1,072.000 1,072.000 
  _____________________________________________________  

 1,072.000 33.020 35,397.44 
FDK254F3      u    Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó    

 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó  hM-20/P/20/I i solera de maó de  
 calat , sobre llit se dorra.  
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 Total cantidades alzadas 5.000 

  _____________________________________________________  

 5.000 54.100 270.50 
JV2140B       u    Prova de funcionament de la xarxa i estanqueitat                  
 Total cantidades alzadas 5.000 

  _____________________________________________________  

 5.000 1,185.450 5,927.25 
%PROJIDIRECOB %    Projecte i Direcció d'obra                                        
 Total cantidades alzadas 638.618 

  _____________________________________________________  

 638.618 6.000 3,831.71 
%SSALUT       %    Seguretat i Salut                                                 
 Total cantidades alzadas 676.935 

  _____________________________________________________  

 676.935 3.000 2,030.81 
%SERVEISAFEC %    Serveis Afectats                                                
  
 Total cantidades alzadas 697.244 

  _____________________________________________________  

 697.244 2.500 1,743.11 
  _______________  

 TOTAL APARTAT TFM_SMS2.4.2 Carrer Barcelona,.............  71,467.46 
 APARTAT TFM_SMS2.4.3 Carrers Terra Blanca, rei Joan Carles I, Vinyes, Pau Casals       
G2194XB1      m²   Demolició de paviment , e>10 cm i a<2 d'amplària                  

 Demolició de paviment d emescla bituminosa , de fins  a10 cm de gruiox i fins a 2 m d'amplària,  
 amb compressor i càrrega sobre camió.  
 Canonada PE 90 1 385.000 0.400 0.200 30.800 
  _____________________________________________________  

 30.800 12.360 380.69 
E222B632      m³   Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+terres  

 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50),  
 realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora  
 Canonada PE 90 1 385.000 0.400 0.900 138.600 
  _____________________________________________________  

 138.600 10.030 1,390.16 
BN1216D0      u    Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,  

 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de  
 PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),  
 amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàs-  
 tic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa  
 Total cantidades alzadas 2.000 

  _____________________________________________________  

 2.000 116.940 233.88 
G2285J0F      m³   Rebliment i piconatge de rasa amb graves                          

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de  
 més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant  
 Canonada PE 90 1 385.000 0.400 0.400 61.600 
  _____________________________________________________  

 61.600 29.460 1,814.74 
G2285B0F      m³   Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat            

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació,  
 en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%  
 PM  
 Canonada PE 90 1 385.000 0.400 0.500 77.000 
  _____________________________________________________  

 77.000 18.080 1,392.16 
G242203A      m³   Càrrega i transport de material d'excavació (terres)              
 Canonada PE 90 1 385.000 0.400 0.400 61.600 
  _____________________________________________________  

 61.600 10.090 621.54 
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GFZA3A40      u    Dau ancoratge per T en conduccions Ø entre 100 i 110 mm           

 Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en T en conduccions de diàmetre entre 100 i  
 110 mm, inclosa la col.locació d'armadures i el vibratge del formigó  
 Total cantidades alzadas 3.000 

  _____________________________________________________  

 3.000 46.050 138.15 
G9H118P1      t    Paviment de mescla bituminosa contínua en calent AC 22 surf       

 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent AC 22 surf, PMB 45/80 amb betum m odificat ,  
 de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat, estesa i compactada.  
 Canonada PE 90 1 385.000 0.400 0.200 30.800 
  _____________________________________________________  

 30.800 62.350 1,920.38 
EFB1C655      m    Tub PE 100,DN=90mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,connect.  

 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,  
 sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accesso-  
 ris de plàstic i col·locat al fons de la rasa  
 1 385.000 385.000 
  _____________________________________________________  

 385.000 33.020 12,712.70 
FDK254F3      u    Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó    

 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó  hM-20/P/20/I i solera de maó de  
 calat , sobre llit se dorra.  
 Total cantidades alzadas 3.000 

  _____________________________________________________  

 3.000 54.100 162.30 
JV2140B       u    Prova de funcionament de la xarxa i estanqueitat                  
 Total cantidades alzadas 2.000 

  _____________________________________________________  

 2.000 1,185.450 2,370.90 
%PROJIDIRECOB %    Projecte i Direcció d'obra                                        
 Total cantidades alzadas 231.376 

  _____________________________________________________  

 231.376 6.000 1,388.26 
%SSALUT       %    Seguretat i Salut                                                 
 Total cantidades alzadas 245.259 

  _____________________________________________________  

 245.259 3.000 735.78 
%SERVEISAFEC %    Serveis Afectats                                                
  
 Total cantidades alzadas 252.616 

  _____________________________________________________  

 252.616 2.500 631.54 
  _______________  

 TOTAL APARTAT TFM_SMS2.4.3 Carrers Terra Blanca, rei Joan 
 25,893.18 
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 APARTAT TFM_SMS2.4.4 Camí de la Serra de Dalt                                          
G2194XB1      m²   Demolició de paviment , e>10 cm i a<2 d'amplària                  

 Demolició de paviment d emescla bituminosa , de fins  a10 cm de gruiox i fins a 2 m d'amplària,  
 amb compressor i càrrega sobre camió.  
 Canonada PE 110 1 386.000 0.400 0.200 30.880 
  _____________________________________________________  

 30.880 12.360 381.68 
E222B632      m³   Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+terres  

 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50),  
 realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora  
 Canonada PE 110 1 386.000 0.400 0.900 138.960 
  _____________________________________________________  

 138.960 10.030 1,393.77 
EFB1E655      m    Tub PE 100,DN=110mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,connect  

 Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-  
 nal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant ac-  
 cessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa  
 Canonada PE 110 1 386.000 386.000 
  _____________________________________________________  

 386.000 53.440 20,627.84 
BN1216D0      u    Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,  

 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de  
 PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),  
 amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàs-  
 tic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa  
 Total cantidades alzadas 3.000 

  _____________________________________________________  

 3.000 116.940 350.82 
G2285J0F      m³   Rebliment i piconatge de rasa amb graves                          

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de  
 més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant  
 Canonada PE 110 1 386.000 0.400 0.400 61.760 
  _____________________________________________________  

 61.760 29.460 1,819.45 
G2285B0F      m³   Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat            

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació,  
 en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%  
 PM  
 Canonada PE 110 1 386.000 0.400 0.500 77.200 
  _____________________________________________________  

 77.200 18.080 1,395.78 
G242203A      m³   Càrrega i transport de material d'excavació (terres)              
 Canonada PE 110 1 386.000 0.400 0.400 61.760 
  _____________________________________________________  

 61.760 10.090 623.16 
GFZA3A40      u    Dau ancoratge per T en conduccions Ø entre 100 i 110 mm           

 Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en T en conduccions de diàmetre entre 100 i  
 110 mm, inclosa la col.locació d'armadures i el vibratge del formigó  
 Total cantidades alzadas 2.000 

  _____________________________________________________  

 2.000 46.050 92.10 
G9H118P1      t    Paviment de mescla bituminosa contínua en calent AC 22 surf       

 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent AC 22 surf, PMB 45/80 amb betum m odificat ,  
 de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat, estesa i compactada.  
 Canonada PE 110 1 386.000 0.400 0.200 30.880 
  _____________________________________________________  

 30.880 62.350 1,925.37 
FDK254F3      u    Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó    

 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó  hM-20/P/20/I i solera de maó de  
 calat , sobre llit se dorra.  
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 Total cantidades alzadas 2.000 

  _____________________________________________________  

 2.000 54.100 108.20 
JV2140B       u    Prova de funcionament de la xarxa i estanqueitat                  
 Total cantidades alzadas 2.000 

  _____________________________________________________  

 2.000 1,185.450 2,370.90 
%PROJIDIRECOB %    Projecte i Direcció d'obra                                        
 Total cantidades alzadas 310.891 

  _____________________________________________________  

 310.891 6.000 1,865.35 
%SSALUT       %    Seguretat i Salut                                                 
 Total cantidades alzadas 329.544 

  _____________________________________________________  

 329.544 3.000 988.63 
%SERVEISAFEC %    Serveis Afectats                                                
  
 Total cantidades alzadas 339.431 

  _____________________________________________________  

 339.431 2.500 848.58 
  _______________  

 TOTAL APARTAT TFM_SMS2.4.4 Camí de la Serra de Dalt ..  34,791.63 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPITOL TFM_SMS2.4 RENOVACIÓ CANONADES 
 204,715.42 
 SUBCAPITOL TFM_SMS2.5 SUBSTITUCIÓ CANONADA TORRENT DE CAL MIRET                         
 APARTAT PDA_SMS2.5.1 TRAM RIU DE FOIX                                                  
E222B632      m³   Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+terres  

 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50),  
 realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora  
 tram riu de foix 1 593.000 0.500 0.900 266.850 
  _____________________________________________________  

 266.850 10.030 2,676.51 
BN1216F0      u    Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,  

 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de  
 PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),  
 amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàs-  
 tic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa  
 Total cantidades alzadas 2.000 

  _____________________________________________________  

 2.000 206.870 413.74 
G2285B0F      m³   Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat            

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació,  
 en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%  
 PM  
 tram riu de Foix 1 593.000 0.500 0.450 133.425 
  _____________________________________________________  

 133.425 18.080 2,412.32 
BJM38BE0      u    Doble ventosa p/embridar,DN=150mm,16bar prova,fosa,preu alt       
 Total cantidades alzadas 2.000 

  _____________________________________________________  

 2.000 1,690.680 3,381.36 
G2285J0F      m³   Rebliment i piconatge de rasa amb graves                          

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de  
 més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant  
 tram riu de Foix 1 593.000 0.500 0.450 133.425 
  _____________________________________________________  

 133.425 29.460 3,930.70 
EF32H795      m    Tub fosa dúctil,DN=150mm,unió campana p/aigua,contrabrida,dific.  

 Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de cam-  
 pana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de dificultat mitjà i  
 col·locat al fons de la rasa  
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 1 718.000 718.000 
  _____________________________________________________  

 718.000 80.730 57,964.14 
G242203A      m³   Càrrega i transport de material d'excavació (terres)              
 tram riu de Foix 1.4 593.000 0.500 0.450 186.795 
  _____________________________________________________  

 186.795 10.090 1,884.76 
JV2140B       u    Prova de funcionament de la xarxa i estanqueitat                  
 Total cantidades alzadas 5.000 

  _____________________________________________________  

 5.000 1,185.450 5,927.25 
%PROJIDIRECOB %    Projecte i Direcció d'obra                                        
 Total cantidades alzadas 785.908 

  _____________________________________________________  

 785.908 6.000 4,715.45 
%SSALUT       %    Seguretat i Salut                                                 
 Total cantidades alzadas 833.062 

  _____________________________________________________  

 833.062 3.000 2,499.19 
%SERVEISAFEC %    Serveis Afectats                                                
  
 Total cantidades alzadas 858.054 

  _____________________________________________________  

 858.054 2.500 2,145.14 
  _______________  

 TOTAL APARTAT PDA_SMS2.5.1 TRAM RIU DE FOIX ..........  87,950.56 
 APARTAT PDA_SMS2.5.2 TRAM TORRENT DE CAL MIRET                                         
E222B632      m³   Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+terres  

 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50),  
 realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora  
 tram torrent de cal miret 1 559.000 0.500 0.900 251.550 
  _____________________________________________________  

 251.550 10.030 2,523.05 
BN1216F0      u    Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,  

 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de  
 PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),  
 amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàs-  
 tic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa  
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 206.870 206.87 
G2285B0F      m³   Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat            

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació,  
 en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%  
 PM  
 Tram Torrent de Cal Miret 1 559.000 0.500 0.450 125.775 
  _____________________________________________________  

 125.775 18.080 2,274.01 
BJM38BE0      u    Doble ventosa p/embridar,DN=150mm,16bar prova,fosa,preu alt       
 Total cantidades alzadas 1.000 

  _____________________________________________________  

 1.000 1,690.680 1,690.68 
G2285J0F      m³   Rebliment i piconatge de rasa amb graves                          

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de  
 més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant  
 Tram torrent de Cal Miret 1 559.000 0.500 0.450 125.775 
  _____________________________________________________  

 125.775 29.460 3,705.33 
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EF32H795      m    Tub fosa dúctil,DN=150mm,unió campana p/aigua,contrabrida,dific.  

 Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de cam-  
 pana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de dificultat mitjà i  
 col·locat al fons de la rasa  
 1 717.000 717.000 
  _____________________________________________________  

 717.000 80.730 57,883.41 
G242203A      m³   Càrrega i transport de material d'excavació (terres)              
 Tram torrent de Cal Miret 1.4 559.000 0.500 0.450 176.085 
  _____________________________________________________  

 176.085 10.090 1,776.70 
JV2140B       u    Prova de funcionament de la xarxa i estanqueitat                  
 Total cantidades alzadas 5.000 

  _____________________________________________________  

 5.000 1,185.450 5,927.25 
%PROJIDIRECOB %    Projecte i Direcció d'obra                                        
 Total cantidades alzadas 759.873 

  _____________________________________________________  

 759.873 6.000 4,559.24 
%SSALUT       %    Seguretat i Salut                                                 
 Total cantidades alzadas 805.465 

  _____________________________________________________  

 805.465 3.000 2,416.40 
%SERVEISAFEC %    Serveis Afectats                                                
  
 Total cantidades alzadas 829.629 

  _____________________________________________________  

 829.629 2.500 2,074.07 
  _______________  

 TOTAL APARTAT PDA_SMS2.5.2 TRAM TORRENT DE CAL 85,037.01 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPITOL TFM_SMS2.5 SUBSTITUCIÓ CANONADA 
 172,987.57 
 SUBCAPITOL TFM_SMS2.6 FUNCIONAMENT DE LA BLEDA AMB RECURSOS PROPIS                      
G2194XB1      m²   Demolició de paviment , e>10 cm i a<2 d'amplària                  

 Demolició de paviment d emescla bituminosa , de fins  a10 cm de gruiox i fins a 2 m d'amplària,  
 amb compressor i càrrega sobre camió.  
 PE 63 1 2.000 0.600 0.200 0.240 
  _____________________________________________________  

 0.240 12.360 2.97 
E222B632      m³   Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+terres  

 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50),  
 realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora  
 PE 63 1 2.000 0.600 0.900 1.080 
  _____________________________________________________  

 1.080 10.030 10.83 
G242203A      m³   Càrrega i transport de material d'excavació (terres)              
 PE 125 6 2.000 0.600 0.900 6.480 
  _____________________________________________________  

 6.480 10.090 65.38 
FK212886      u    Regulador alta/mitjana A-mitjana B,Q<1000m3/h,+ vàlv.interrup.mà  
 1 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 969.700 969.70 
PALÇ_OMP      u    Arqueta H/A 5000x2500                                             

 Arqueta H/A 5000x2500x250/1200c/s amb llosa H/A 5500x3000/250,orifici en LHA 1255x1605, i  
 orifici en AHA 1700x1060. Arqueta de tres peces de dimensions H/A 500x2500x250/1200s7s  
 Arqueta comptadors 1 1.000 
  _____________________________________________________  

 1.000 5,485.400 5,485.40 
%PROJIDIRECOB %    Projecte i Direcció d'obra                                        
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 Total cantidades alzadas 65.343 

  _____________________________________________________  

 65.343 6.000 392.06 
%SSALUT       %    Seguretat i Salut                                                 
 Total cantidades alzadas 69.263 

  _____________________________________________________  

 69.263 3.000 207.79 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL TFM_SMS2.6 FUNCIONAMENT DE LA 
 7,134.13 
 SUBCAPITOL TFM_SMS2.7 RENOVACIÓ CANONADA DE SORTIDA DE LA CASETA REGULADORA             
E222B632      m³   Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+terres  

 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50),  
 realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora  
 1 870.000 0.500 0.900 391.500 
  _____________________________________________________  

 391.500 10.030 3,926.75 
BN1216F0      u    Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,  

 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de  
 PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),  
 amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàs-  
 tic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa  
 Total cantidades alzadas 3.000 

  _____________________________________________________  

 3.000 206.870 620.61 
G2285B0F      m³   Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat            

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació,  
 en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%  
 PM  
 1 870.000 0.500 0.450 195.750 
  _____________________________________________________  

 195.750 18.080 3,539.16 
EFB1F625      m    Tub PE 100,DN=125mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,  
 canonada transport 1 870.000 870.000 
  _____________________________________________________  

 870.000 41.880 36,435.60 
G2285J0F      m³   Rebliment i piconatge de rasa amb graves                          

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de  
 més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant  
 1 870.000 0.500 0.450 195.750 
  _____________________________________________________  

 195.750 29.460 5,766.80 
G242203A      m³   Càrrega i transport de material d'excavació (terres)              
 1.4 870.000 0.500 0.450 274.050 
  _____________________________________________________  

 274.050 10.090 2,765.16 
JV2140B       u    Prova de funcionament de la xarxa i estanqueitat                  
 Total cantidades alzadas 3.000 

  _____________________________________________________  

 3.000 1,185.450 3,556.35 
%PROJIDIRECOB %    Projecte i Direcció d'obra                                        
 Total cantidades alzadas 566.104 

  _____________________________________________________  

 566.104 6.000 3,396.62 
%SSALUT       %    Seguretat i Salut                                                 
 Total cantidades alzadas 600.071 

  _____________________________________________________  

 600.071 3.000 1,800.21 
%SERVEISAFEC %    Serveis Afectats                                                
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 Total cantidades alzadas 618.073 

  _____________________________________________________  

 618.073 2.500 1,545.18 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL TFM_SMS2.7 RENOVACIÓ CANONADA 
 63,352.44 
  ____________  

 TOTAL CAPITOL TFM_SMS2 ACTUACIONS EN BAIXA PER MILLORA ..............................................  795,379.26 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  1,653,627.80 



RESUM DE PRESSUPOST  

Millores de la xarxa d'aigua potable de Sant Martí Sarroca basades en l’estudi i anàlisi d’un model matemàtic        

CAPITOL RESUM EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Juny 2020 Pàgina 1  

TFM_SMS1 ACTUACIONS EN ALTA PER MILLORA ........................................................................................................................  858,248.54 51.90 
TFM_SMS2 ACTUACIONS EN BAIXA PER MILLORA ......................................................................................................................  795,379.26 48.10 
  ______________________ 

 PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 1,653,627.80 
 13.00 % Despeses Generals .........................  214,971.61 

 6.00 % Benefici industrial .............................  99,217.67 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 314,189.28 

 21.00 % I.V.A. .................................................................................  413,241.59 

  ______________________ 

 PRESSUPOST D' EXECUCIÓ PER CONTRACTA 2,381,058.67 

  ______________________ 

 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 2,381,058.67 

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de DOS MILIONS TRES-CENTS VUITANTA-UN MIL CINQUANTA-VUIT  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈN-  
TIMS  

 Sant Martí Sarroca, a Juny 2020.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
  

                                                                                                                                    


