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1. OBJECTE DEL PROJECTE 

 
L’objecte del present projecte és dissenyar, planificar i valorar les obres necessàries per a 

la remodelació de la Carretera de Berga en el tram comprès entre el Passeig de Circumval·lació 
i el límit de sòl urbà. Aquestes obres es duran a terme d’acord amb el nou Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) on les limitacions de domini públic es veuen modificades 
respecte l’antic. 

 
Es pretén millorar les prestacions de la pròpia carretera, dels accessos a aquesta i del seu 

entorn, assolint una zona de caràcter més urbà amb una delimitació i ordenació dels espais 
destinats al trànsit de vianants i al trànsit rodat més marcades.  
 

Els objectius principals pels quals es regeix el present projecte són: 
 

� Minimitzar els conflictes relacionats amb les interseccions entre la Carretera de 
Berga, el Carrer Puig-Reig i el Carrer Pla del Bages mitjançant una delimitació 
correcte i ordenada del trànsit rodat. 

 
� Tanmateix, d’acord amb el primer objectiu també minimitzar els conflictes de la 

intersecció entre la Ctra. de Berga i el Pg. de Circumval·lació millorant la present 
rotonda entre d’altres actuacions. 

 
� Millorar la distribució del trànsit diferenciant una via principal de pas fluid i unes 

vies secundàries laterals de caràcter més urbanes. 
 

� Habilitar i facilitar la mobilitat dels vianants que en facin ús d’una manera més 
còmoda i segura al llarg de tot el tram de la carretera. 

 
� Creació de zones enjardinades garantint un major confort i activitat de la zona, a 

més a més d’incrementar una millora visual i mediambiental de l’entorn. 
 
� Millorar els serveis existents (il·luminació, aigua potable, clavegueram,..) per tal de 

que les futures edificacions properes puguin beneficiar-se d’elles. 
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2. ANTECEDENTS 
 

Antigament la Carretera de Berga (C-1411z) presentava una densitat de vehicles força 
elevada ja que era l’única via que enllaçava les ciutats de Manresa i Berga pel pas del municipi 
de Navàs.  
 

Un cop construït l’actual Eix de Llobregat (C-16), el trànsit de vehicles per la Carretera de 
Berga s’ha reduït molt considerablement, fet que ha provocat al pas dels anys, la consideració 
de substituir els semàfors presents a la intersecció entre el Passeig Circumval·lació i la pròpia 
carretera per una rotonda i d’aquesta manera, facilitar la circulació i fluïdesa del vehicles que 
actualment en fan ús. Per aquest motiu, recentment s’ha creat una rotonda de caràcter 
provisional a l’espera d’una definitiva més estètica i funcional que l’actual. 

 
La Ctra. de Berga es caracteritza per ser l’eix vertebral del nucli navassenc  al travessar de 

punta a punta tot el poble i estructurant-se aquest al voltant de la pròpia via. Al llarg de tot el 
recorregut de la carretera s’han instal·lat diversos negocis, habitatges i s’hi troben elements 
importants com l’Escola Bressol La Quitxalla, l’estació d’autobusos o l’Ajuntament entre 
d’altres. 

 

 
 

3. ÀMBIT DEL PROJECTE 
 

L’àmbit d’actuació de les obres es troba dins del nucli urbà de la població de Navàs, el qual 
està situat a la comarca del Bages. Navàs gaudeix d’un extens terme municipal que s’estén de 
riu a riu per l’ample interfluvi Llobregat-Cardener, al sector nord de la comarca, en contacte 
amb el Berguedà. El nucli, en concret, es troba al marge dret del riu Llobregat just a l’extrem 
est del municipi a uns 23 km respecte al centre de Manresa i a 25 km respecte al centre de 
Berga. 

 
El nucli de Navàs presenta una bona xarxa de comunicació per carretera, la principal via 

d’accés al poble és l'Eix del Llobregat (C-16) que passa just pel seu costat i on també cal 
destacar la proximitat d'aquest a l'Eix Transversal (C-25) al seu pas per Manresa. A més a més, 
al propi poble també hi deriven carreteres més secundàries  com són la BV-4401 i la BV- 4235. 
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Per tant, podem concloure que Navàs es defineix com un municipi ben comunicat essent un 
nexe d’unió entre diferents carreteres, tant d’àmbit local com d’àmbit comarcal o fins i tot, 
europeu com és la C-16 al connectar Barcelona amb França. 

 

 
 

4. DESCRIPCIÓ SITUACIÓ ACTUAL 
 

Per definir la situació actual de l’estat del tram de via on es realitzaran les futures 
actuacions es donarà referència a diferents aspectes a tenir en compte: 

 
Situació viària actual 
 
Gran part de la carretera presenta un bon estat, tant per al trànsit rodat com per als 

vianants amb carrils amplis, bones zones d’aparcament i voreres àmplies, garantint d’aquesta 
forma una bona mobilitat i funcionalitat de la via en tots els aspectes. Per aquesta raó és una 
de les zones més dinàmiques del poble juntament amb el Passeig Ramon Vall. En canvi, el tram 
nord referent al projecte no mostra les mateixes característiques que la resta de carretera ja 
que no hi ha voreres pavimentades, la distribució dels carrils pel vehicles està mal organitzada i 
les interseccions dels carrers poc definides, fet que provoca confusions a l’hora de circular-hi. 

 
Activitat comercial i social 
 
La zona en qüestió queda un pèl apartada del centra del poble, tot i això, s’hi troba 

activitat comercial considerable gràcies a la gasolinera i diversos negocis propers. El fet 
d’haver-hi una gasolinera provoca un lleuger augment del trànsit rodat a la zona. 
 

En l’àmbit social es podria dir que aquest tram de via és més aviat precari ja que no hi ha 
cap zona ni verda ni de cap altre tipologia que convidi a la població a estar-s’hi. L’únic ús que 
en fan els vianants és per accedir als habitatges propers o l’utilitzen com a via de pas per anar 
a caminar o córrer a les afores de la població. 
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Reportatge fotogràfic 
 
El reportatge fotogràfic de la situació actual on es durà a terme el present projecte està 

reflectit en l’annex 1 de la mateixa memòria i on es pot visualitzar l’estat que presenta la via 
anteriorment descrita. 

 
Serveis existents 
 
El tram de via del projecte presenta diverses xarxes de serveis on algunes d’elles s’hauran 

de modificar o millorar per tal d’adequar-se a les futures necessitats i d’altres que no caldrà 
tocar-les al estar ben instaurades ja que no alteraran al futur i bon funcionament de la 
carretera ni del seu entorn. 

 
Seguidament es detallen els serveis existents dins de l’àmbit del projecte amb la situació 

en la que es troben, en el document de plànols i diferents annexos de la pròpia memòria es 
mostra una informació més detallada i precisa de tot el que engloben els serveis. 

 
� Xarxa de sanejament: informació facilitada per l’Ajuntament, on en el Pla 

Director de Clavegueram s’hi reflecteix la xarxa existent. Consta d’una xarxa 
unitària que recull tan les aigües pluvials com les residuals i les condueix fins 
el col·lector principal que transita fins a la depuradora municipal. A part 
també hi ha un tram de clavegueram amb bombament que recorre des del 
límit de sòl urbà fins arribar també, al col·lector principal situat en el Pg. de 
Circumval·lació. 

 
� Xarxa de subministrament d’aigua potable: servei gestionat per Aigües 

Manresa S.A., dins de l’àmbit del projecte no s’hi troba una xarxa d’aigua 
potable definida ja que els habitatges s’abasteixen d’aigua sense la necessitat 
que aquest servei passi per la pròpia via degut a que les connexions siguin 
pels carrers adjacents a la carretera. 

 
� Gas Natural: servei gestionat per Gas Natural, la via ja presenta una bona 

xarxa de gas soterrada per tal de subministrar gas a tots els edificis propers a 
aquesta. 

 
� Enllumenat públic: gestionat per l’Ajuntament, la majoria de lluminària de la 

carretera està formada per columnes de VSAP d’uns 8 m. aproximadament i 
per braços clavats a les façanes dels edificis mitjançant trams soterrats o 
aeris, depenent del tram on es trobin. 

 
� Baixa tensió i mitja tensió: servei gestionat per Fecsa-Endesa, dins del àmbit 

del projecte es presenta un servei que presenta diferents trams tan aeris 
com soterrats. Concretament en el cas de mitja tensió tan sols hi ha un únic 
tram soterrat que passa just pel costat del Pg. Circumval·lació i un petit tram 
de Ctra. de Berga fins a un transformador. 

 
� Telefonia: gestionat per Telefònica, aquest servei presenta una xarxa tan 

soterrada com aèria que subministra tots els edificis propers a la via.          
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5. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
 

En tot projecte constructiu hi ha d’haver un anàlisi d’alternatives per tal de decidir quina és 
la millor solució i la que s’adapta a les necessitats de la zona. En aquest cas, una de les 
restriccions amb les quals no permet una gran varietat de possibilitats a escollir és l’amplitud 
de la via i les interseccions amb els carrers adjacents. 

 
A l’”Annex 3. Estudi d’alternatives”, s’explica de manera més amplia com s’ha dut a terme 

l’elecció de l’opció més correcta segons les necessitats de la zona. A continuació, es descriuen 
breument les diferents alternatives considerades: 

 
Alternativa 0 
 
La primera alternativa consisteix en no realitzar cap actuació sobre el terreny, per tant, 

deixar la zona tal i com està actualment. 
 

 
  
 
Alternativa 1 
 
En l’alternativa 1 s’ha optat per fer una secció totalment nova, demolint tot el paviment 

asfàltic de la carretera per tal d’anivellar la cota d’aquesta amb la de les façanes. 
 
Al disposar de tota la zona anivellada a la mateixa cota (secció transversal) no farà falta la 

utilització de mitjanes ni res per l’estil per tal de salvar el desnivell existent. Per tant, la via 
estarà formada per una carretera principal de dos carrils de circulació, un per cada direcció.  

 
A més a més, s’habilitaran zones d’aparcament i per garantir una mobilitat còmode i 

segura dels vianants, es construiran unes voreres amples a banda i banda de la carretera. 
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Alternativa 2 
 
L’alternativa 2 consta d’una via principal amb un carril per cada direcció i dos carrils 

laterals més secundaris, un per cada banda de la via principal. Aquests carrils estaran separats 
de la carretera per una mitjana d’arbustos i al seu altre costat s’hi crearan zones d’aparcament. 
Respecte al trànsit de vianants hi hauran unes voreres d’una bona amplitud per tal de garantir 
una bona mobilitat i comoditat per circular per la zona. 

 

 
 
 

Finalment, podem veure una taula amb totes les puntuacions atorgades segons cada 
indicador avaluat i el resultat obtingut de l’anàlisi multicriteri: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA CTRA. BERGA ENTRE PG. CIRCUMVAL·LACIÓ I LÍMIT DE SÒL URBÀ 

 

         9  
 

 
INDICADOR PES ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

  Valor Puntuació Valor Puntuació Valor Puntuació 
Indicadors bàsics        
Cost execució obra 2.5 10 25 6 15 7 17.5 
Funcionalitat urbanística 2.2 5 11 9 19.8 10 22 
Indicadors importants        
Seguretat vial 2 4 8 9 18 10 20 
Impacte social 1.5 4 6 8 12 8 12 
Indicadors complementaris        
Termini d’execució 1 10 10 5 5 6 6 
Cost manteniment 0.8 6 4.8 7 5.6 7 5.6 
Impacte ambiental 0.7 5 3.5 8 5.6 8 5.6 
TOTAL   68.3  81.0  88.9 

 
D’aquesta taula de resultats en podem extreure que la solució més adient per a les 

condicions presentades per la zona i les dimensions, és clarament l’alternativa 2. És la solució 
més adient per donar al municipi Navàs una millor seguretat viària, garantint una bona 
funcionalitat urbanística i convertint la zona en un espai més atractiu de cara al usuari que 
l’utilitza. 

6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

En aquest apartat de la memòria del present projecte es descriu d'una manera detallada i 
per ordre d'execució el conjunt d'obres que es duran a terme per a la remodelació de la 
Carretera de Berga, que inclouen: 

 
- Instal·lació dels elements de protecció, seguretat i salut. 
- Neteja i esbrossada del terreny 
- Demolició de paviments i voreres no aprofitables. 
- Moviments de terres, amb sanejat i millora del sòl si s’escau. 
- Nova construcció o reparació de xarxa de clavegueram i sanejament enterrat. 

Connexió a l'existent. 
- Instal·lacions de subministrament d'aigua potable. 
- Instal·lacions d’enllumenat públic. 
- Pavimentació de calçades i voreres. 
- Senyalització 
- Jardineria i mobiliari urbà. 

6.1. Instal·lació dels elements de protecció, seguretat i salut 
 

Es col·locaran baranes i tanques de protecció perimetral a l’obra, elements de seguretat, 
senyalització diürna i nocturna (abalisament), i altres elements, proteccions o instal·lacions de 
seguretat i salut que facin falta. D'acord amb el Pla de Seguretat i Salut de les obres, redactat 
pel Contractista adjudicatari i aprovat per l’òrgan Contractant previ l'informe favorable del 
Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres, i que ha de seguir 
les indicacions de l'Estudi de Seguretat i Salut que s’inclou en aquest projecte. 
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6.2. Neteja i esbrossada del terreny 
 

Neteja general de l’àmbit afectat, tant pel que fa als vials pròpiament dits, com en els 
talussos, rases, i altres llocs o elements afectats per les obres. Primerament es procedirà a 
l'extracció de tots el matolls i arrels existents al carrer, per tal de deixar-lo en bones condicions 
per a l’inici de les obres. També es realitzarà la col·locació o instal·lació provisional d’elements 
d’instal·lacions afectats. En els casos en que el servei actual està soterrat, s’ha de vigilar a 
l’excavar les rases per a connectar el nous conductes de no afectar al subministrament actual. 

6.3. Demolició de paviments, voreres i d’altres elements no aprofitables 
 

Demolició dels diferents elements afectats, majoritàriament paviments i voreres existents, 
amb càrrega i transport de runes i restes no aprofitables a abocador autoritzat. Regularització i 
sanejat de la base. Preparació, substitució i condicionament temporal provisional de tot tipus 
d’instal·lacions i altres elements afectats per les obres i que dels que no es pot interrompre el 
subministrament per donar serveis necessaris a aquest àmbit o altres, tals com el 
subministrament d’energia o telecomunicacions. 

6.4. Moviment de terres 
 

Moviments generals de terres, amb les excavacions i compactacions marcades. Les 
excavacions es realitzaran a màquina, i en el cas de que les terres originades no siguin 
adequades o aprofitables per les reomplertes i compactacions, seran carregades i 
transportades amb mitjans mecànics fins a abocador autoritzat o entregades a gestor 
autoritzat de runes, terres i deixalles. 

 
Excavació de la capa de terres no adequades i fins a un nivell que, d’acord amb les 

indicacions del Director de les Obres, garanteixi una correcta estabilitat del conjunt com a base 
d’explanació, a efectes de capacitat portant dels paviments. La zona no presenta irregularitats 
significatives, per tant, no hi haurà gran volums de terres a extreure, tret de la terra extreta a 
l’hora de realitzar les caixes dels paviments i d’una petita part de desmunt. 

Terraplanat per a formació d’esplanada de les calçades i voreres pertinents per a més 
endavant, col·locació de subbases i bases d’aquestes. 

6.5. Comprovació xarxa clavegueram existent 
 

Comprovació de l’estat real de la xarxa de clavegueram existent, amb mitjans a determinar 
pel Director de les obres. Segons les condicions observades en cada tram caldrà procedir 
simplement a una neteja generalitzada, un repàs o un refet de petites porcions, o si l'estat o 
situació no permet el seu aprofitament caldrà procedir a la seva demolició, per construir una 
nova claveguera. 

6.6. Construcció nova xarxa clavegueram 
 

Implantació de nova xarxa de clavegueram separativa als llocs assenyalats als plànols i 
també en aquells trams que indiqui el Director de les obres. Amb canonades de polietilè de 
doble capa (interior llis, exterior corrugat), envoltades de grava fins a 15 cm de la seva part 
superior i posterior rebliment de terreny seleccionat compactat, anivellat i regularitzat. Anellat 
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complert exterior amb envoltat de sorra neta compactada (amb especial èmfasi de l’absència 
de pedres, runes o qualsevol altre material) amb un gruix mínim de 20 cm a tot el perímetre de 
les canonades. Situació, itinerari i pendents assenyalats als plànols. 

 
Construcció d’embornals de caixa prefabricada de formigó, sifònics, d’unes dimensions 

interiors d’uns 70x30x85 cm connectats a la xarxa de clavegueram amb canonada de PE de 
diàmetre 200 mm, totalment envoltada de formigó, situació i característiques a plànols. Marc 
metàl·lic i reixa abatible de fossa dúctil. Formació de sifó a interior d’embornal amb peces de 
PE sense encolar. Connexions a solars amb canonada de PE (amb juntes encolades i totalment 
envoltada de formigó). 

 
Construcció dels nous pous de registre del clavegueram, de planta quadrada de 

dimensions interiors 140 x 140 cm. Solera inferior de formigó armat, de 20 cm de gruix sobre 
capa de grava damunt terreny compactat. Parets verticals de formigó armat de 20 cm de gruix, 
encofrat a doble cara. Solera superior per suport d'anells prefabricats amb formigó armat de 
20 cm de gruix. Tram superior amb anells prefabricats de formigó de diàmetre 100 cm. 
col·locats i rejuntats amb morter. Coronament amb peca troncocònica prefabricada de 
formigó, construcció de rigola superior de formigó i marc i tapa de fossa dúctil registrable de 
diàmetre 600 mm, per l’accés, de tipologia de tràfic mig. Esglaons de polietilè. Formigó lliscat 
donant pendents a interior de la base. Detalls i característiques a plànols. 

6.7. Construcció nova xarxa de subministrament d’aigua potable 
 
Execució de la instal·lació de la xarxa d'abastament d'aigua potable efectuat a partir de les 

determinacions i indicacions de l'empresa Aigües de Manresa S.A. que gestiona el servei 
d'aigües. Implantació del servei d'aigua potable mitjançant conductes de polietilè de 75 mm de 
diàmetre, disposició, recorregut i característiques assenyalats als plànols. 

 
Enterrats sota les voreres o els paviments (en aquest cas amb el reforç adient de pas de 

calçades) i envoltat de sorra. Amb les arquetes, mecanismes, connexions, hidrants i altres, 
marcats, descrits i assenyalats, tan als plànols com a la documentació complementària que 
s'acompanya. Connexions a la xarxa existent. Amb estricte acompliment de la Normativa 
vigent. 

 
Pel sistema de reg, s’ha considerat l’opció del gota a gota amb tubs de PE de 16 mm. 

Instal·lació de dos trams connectats a la xarxa existent amb els corresponents programadors i 
comptadors.  

6.8. Construcció nova xarxa d’enllumenat públic 
 

Implantació dels conductes enterrats i de les arquetes per a la xarxa d'enllumenat públic. 
Conductors de coure (subministrament i maniobra) a interior de conductes flexibles de PE de 
doble capa. Conductors per enllumenat públic de coure tipus Retenax flexible (quatre trams de 
4x6mm2, trifàsic), amb grau d'aïllament 0,6/1 Kv, de seccions segons descripció a amidaments i 
plànols; conductor per terres amb fil de coure despullat de 35 mm2. Tot enterrat uns 40/50 cm 
sota el paviment, envoltats de sorra i amb lamina de plàstic superior indicativa. Amb les 
arquetes i passos assenyalats necessaris. Subministrament i instal·lació de punts de llum, amb 
la disposició segons plànols. S'inclou també columna amb armari registre amb caixes de 
fusibles i cablejat interior, lluminària amb equip d'arrencada i bombeta. 
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Tipus:  IVA1-MT i Century (INDAL) 
Potència:  70W o 100W (HM) 
Columnes: Acer gal. de 5 o 8 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.9. Pavimentació de calçades 
 

S'executarà la compactació d'esplanada superior de caixa general (previ sanejat del subsòl 
en la forma descrita, si s'escau) i resultats de plaques de càrrega d’acord amb les 
especificacions descrites). Capa de base granular de Tot-u natural o artificial (cares trencades) 
d'uns 35 cm de gruix de densitat 98% mínim (no promig) del Proctor i resultats de plaques de 
càrrega d’acord amb les especificacions de l’apartat “Controls de Qualitat).  

 
Reg d'imprimació d'emulsió asfàltica sobre capa superior refinada del Tot-u, amb una 

dosificació de 0,5 kg/m2. Capa base de mescla bituminosa piconada en calent del tipus S-20 i 
àrid granític, de gruix mínim (no promig) de 10 cm, piconada a maquina, i amb una densitat 
Marshall mínima superior al 97%. Sobre aquesta primera capa es realitzarà una segona capa 
(superior o d’acabat), previ reg d'adherència d'emulsió asfàltica d'una dosificació de 1,5 
Kg/m2, de mescla bituminosa piconada en calent del tipus D-12 i àrid granític, de gruix mínim 
(no promig) de 5 cm, piconada a màquina, i amb una densitat Marshall mínima superior al 97% 
amb pendents transversals a embornals per desguàs d'aigües pluvials. 
 

L'encintat de calçades d'asfalt es realitzarà d'asfalt amb voravies de peces de formigó 
prefabricat tipus T-2, col·locació sobre llit de formigó de 15 N/mm2 de secció mínima 20x30 
cm; amb formació de rigola blanca també amb formigó dessecació mínima 30x20 cm. 
 

Formació dels guals per l'accés de vehicles amb peces de formigó del tipus Manresa d'ICA o 
materials similars; el nombre, situació i dimensions s'indicarà a l'obra. 
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6.10. Execució de les voreres 
 

Les voreres s'executaran amb panot gris. Amb capa de tot-u de 15 cm de cape base sobre 
terreny compactat; posterior llosa de formigó HM-20 d'un gruix mínim de 15 cm. reglejada per 
una estesa de sorra ciment de 3 cm i el posterior acabat amb paviment de panot gris de 
20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter i rejuntat.  

S'inclouen els corresponents escossells per a l'arbrat, formats per peces rectes de formigó 
prefabricat, de característiques similars a les de la resta de població. 

 

 

6.11. Acabats dels serveis 
 

Després d’executar-se la pavimentació ja es podran col·locar els elements superficials de les 
diferents xarxes de serveis, com per exemple l'enllumenat. 
 

En aquesta fase ja es podran fixar les tapes dels diferents pericons de manera que els límits 
d’aquests coincideixin el màxim possible amb les juntes dels paviments i quedin de forma 
ordenada. Totes les xarxes haurien de quedar en aquesta fase a punt per funcionar 
correctament. 
 

6.12. Acabats generals, jardineria i mobiliari 
 

Plantat d'arbrat, elements vegetals i jardineria segons es descriu al pressupost. Acabat 
amb pintura sobre asfalt, senyalització viària i elements de mobiliari urbà marcats a la 
documentació del projecte. L’últim pas a realitzar serà la realització de tots els detalls per 
deixar la urbanització en estat òptim per al seu funcionament normal. 

 
 
 
 
 
 
 
Tipus d’arbrat: Lledoner (Celtis australis) per la vorera, ametllers (Amygdalus Communis) 

per a les illetes i arbustos per les mitjanes. 

Aglomerat asfàltic tipus D12 (rodadura) 5 cm
Reg  d'emprimació amb emulsió catiònica ECI
Aglomerat asfàltic tipus S20 (base) 10 cm

Reg  d'adherència amb emulsió catiònica ECR-1
Capa tot-u 35 cm  (vorera 15 cm)

Panot gris 20x20x4 cm
Solera sorra-ciment 3 cm

Base de formigó 15 cm

Voravia formigó T2
Rigola formigó blanca
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6.13. Senyalització 

 
Senyalització vertical 

 
Pel que fa a la senyalització de la rotonda, la normativa és molt específica i dins del propi 

àmbit es col·locaran senyals que alertin de la zona d’aparcament i del perill de proximitat de 
passos de vianants. 

 
Totes les senyals de codi instal·lades seran d’acer galvanitzat reflectant i s’executaran 

sobre una base de formigó. S’instal·laran a una alçada de 2,1 m sobre la superfície del terreny, 
seran de 5 mm d’espessor i tindran unes dimensions de 70 cm de costat en el cas de les 
triangulars, 60 cm de diàmetre en les circulars i 60 cm de costat en les quadrades. 
 

Senyalització horitzontal 
 

Les senyals horitzontals que podrem trobar dins de l’àmbit d’actuació es realitzaran amb 
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre excepte el zebrat que es 
pintarà a la rotonda, que s’executaran mitjançant pintura de dos components en fred de llarga 
durada i també reflectant amb microesferes de vidre. 

 
Per al correcte pintat de les marques vials se seguiran la normativa corresponent i les 

prescripcions establertes pel que fa a les dimensions i disposició de les mateixes. 
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7. CONTROL DE QUALITAT 
 

El control de qualitat de l’obra es realitzarà en tres fases. Una primera de control dels 
materials que arriben a l’obra, una segona de control de l’execució de cadascuna de les 
partides i, per últim un control de la qualitat final de l’obra executada. Els controls i assajos 
específics seran determinats per la Direcció Facultativa de l’Obra. 
 

Aquests procediments de control aniran a càrrec del contractista sempre i quan el cost 
total no superi l’1% del valor del PEM (Pressupost d’Execució Material). En cas contrari, el 
pagament de la diferència recaurà en la propietat, en aquest cas de l’Ajuntament de Navàs. 

8. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 

A partir dels amidaments i dels rendiments habituals de les partides que conformen les 
obres d’execució de la remodelació de la Carretera de Berga, s’ha estimat que la durada total 
de les obres és de deu (10) mesos, amb un total de dos-cents nou (209) dies laborables. A 
l’”Annex 12. Planificació de l’Obra” es veu detalladament tot el conjunt d’activitats dutes a 
terme amb les seves respectives durades. 

9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 

D’acord amb l’article 25 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de juny, pel qual 
s’aprova el text refós de la “Ley de Contratos de las Administraciones Públicas” i del Real 
Decreto 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el “Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas”, s’estableix que per a poder licitar en el concurs 
pel present projecte el contractista ha d’estar en possessió de les següents classificacions: 

 
� Grup G: Vials i paviments 

- Subgrup 4: Ferms de mescles bituminoses (Categoria b) 
 

� Grup 1: Instal·lacions elèctriques 
- Subgrup 1: Enllumenat (Categoria b) 

 
� Grup E: Obres hidràuliques 

- Subgrup 1: Abastament i sanejament (Categoria a) 

10. REVISIÓ DE PREUS 
 

En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i per tractar-se d’un 
contracte d’obra en què el termini d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, no serà 
necessària la realització de la revisió de preus. 
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11. SEGURETAT I SALUT 
 

El contractista està obligat al compliment de la legislació vigent en matèria de Seguretat i 
Salut en el treball. Per tant, ha de disposar de totes les proteccions necessàries, tant 
individuals com col·lectives, de totes les instal·lacions necessàries per reduir els riscos 
d’execució de les obres i de les instal·lacions d’higiene i benestar del personal que les 
realitzarà. 
 

A tal efecte, s’ha realitzat un Estudi de Seguretat i Salut en el que s’avaluen aquests riscos i 
precaucions, el qual es pot consultar al document ”Estudi de Seguretat i Salut”. 
 

Una vegada assignada l’obra a l’empresa constructora, i abans de l’inici de les obres, 
aquesta està obligada a presentar un Pla de Seguretat i Salut en el que s’analitzin, estudiïn i 
desenvolupin les previsions contingudes al present Estudi de Seguretat i Salut en funció del seu 
propi sistema d’execució de l’obra. 

12. PRESSUPOST GENERAL DE L’OBRA 
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL PER CONTRACTE DE LES OBRES  

(Art. 27.2 del R.O.A.S. Decret 179/1995 de 13 de juny) 

 

Pressupost d’Execució Material 541.018,26 euros 

13% Despeses Generals 70.332,37 euros 

6 % Benefici Industrial 32.461,10 euros 

SUMA 641.811,73 euros 

21% IVA s/SUMA 135.200,46 euros 

PRESSUPOST PER CONTRACTE 
779.012,19 euros 

 

Ascendeix el Pressupost d’Execució per Contracte o de Licitació a la quantitat de SET-
CENTS SETANTA-NOU MIL DOTZE amb DINOU euros. 
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13. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 

El present projecte inclou els següents documents: 
 
DOCUMENT 1. MEMÒRIA I ANNEXES 
 
 MEMÒRIA 
 
 ANNEXES 
 

  Annex 1.  Antecedents 
Annex 2.  Reportatge fotogràfic 
Annex 3.  Estudi alternatives 
Annex 4.  Topografia i geologia 
Annex 5.  Definició geomètrica rotonda 
Annex 6.  Xarxa clavegueram 
Annex 7.  Xarxa aigua potable 
Annex 8.  Enllumenat públic 
Annex 9.  Ferms i paviments 
Annex 10.  Gestió de residus 
Annex 11.  Serveis afectats 
Annex 12.  Planificació de l’obra 
Annex 13. Justificació de preus 

 
DOCUMENT 2. PLÀNOLS 
 
DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS 
 
DOCUMENT 4. PRESSUPOST 
 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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14. CONCLUSIÓ 
 

Es considera que amb el que ha estat exposat a la present memòria, així com el que ha 
estat especificat en la resta de documents que conformen el present projecte, la informació 
facilitada és suficient per donar per finalitzada la redacció d’aquest projecte i que compleix 
amb tota la normativa que és d’aplicació. 
 
 
Navàs, juny de 2015 
 
 
 
Autor del projecte   Tutor del projecte 
 
 
 
 
Adrià Castellà Serra   Daniel Rodríguez Aranda 
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1. INTRODUCCIÓ�
�

En�aquest�primer�annex�es�centra�en�els�antecedents�de�planejament�que�existeixen�per�a�
la�zona�i�la�funció�de�la�Carretera�de�Berga�dins�el�nucli�de�Navàs.�
�

Tal� i�com�s'explica�en�la�memòria�d'aquest�projecte,� la�Carretera�de�Berga�fou�construïda�
per� enllaçar� la� pròpia� població� amb� els� pobles� i� ciutats� més� properes,� com� són� Berga� i�
Manresa.� La�carretera,� també�denominada�C�1411z,�era� la�principal�via�de�pas�per�a� tots�els�
conductors�que�es�dirigien�des�de�la�ciutat�de�Barcelona�fins�a�la�frontera�França�per�la�ciutat�
de� Puigcerdà.� Degut� aquest� motiu,� la� carretera� presentava� una� gran� densitat� de� vehicles�
procedents�de�molts�indrets,�a�més�a�més,�de�la�mobilitat�local�de�la�zona.�

�
Cal� dir� que� el� comerç� local� del�municipi� es� centralitzava� a� la� pròpia� Carretera� de�Berga,�

destacant� el� sector� de� la� restauració� ja� que,� sobretot� en� èpoques� d’hivern,� la� demanada�
d’aquest�servei�augmentava�considerablement.�Aquest�fenomen�era�produït�degut�a�que�molts�
ciutadans�procedents�de�les�Comarques�Barcelonines�aprofitaven�el�cap�de�setmana�per�anar�a�
esquiar�a�terres�franceses�o�pirinenques�i,�al�ser�el�trajecte�un�pèl�llarg,�feien�parada�a�Navàs,�
on�majoritàriament�el�motiu�de�la�seva�parada�era�per�menjar.�

�
Posteriorment,�van�finalitzar� les�obres�d’execució�de�l’actual�Eix�del�Llobregat�(C�16),�una�

via�amb�millors� condicions�que� l’anterior� i� on�els� vehicles� ja�no� tenien� la�necessitat�d’entrar�
dins�del�poble�per�desplaçar�se�d’un�indret�a�l’altre.��
�

2. SITUACIÓ�ACTUAL�
�

Un�cop�construït�l’actual�Eix�de�Llobregat�(C�16),�el�trànsit�de�vehicles�per�la�Carretera�de�
Berga�s’ha�reduït�molt�considerablement,�fet�que�ha�provocat�al�pas�dels�anys,�la�consideració�
de� substituir� els� semàfors� presents,� tan� a� la� intersecció� entre� el� Passeig� Circumval�lació� i� la�
Carretera�de�Berga�com�a�la�intersecció�entra�la�Ctra.�de�Viver�i�la�pròpia�carretera.�

�
En�el�cas�del�present�projecte,�s’ha�optat�a�la�substitució�dels�semàfors�per�una�rotonda�i�

d’aquesta�manera,� facilitar� la� circulació� i� fluïdesa�del� vehicles�que�actualment�en� fan�ús.�Per�
aquest� motiu,� recentment� s’ha� creat� una� rotonda� de� caràcter� provisional� a� l’espera� d’una�
definitiva�més�estètica�i�funcional�que�l’actual.�

�
La�Ctra.�de�Berga�es�caracteritza�per�ser�l’eix�vertebral�del�nucli�navassenc��al�travessar�de�

punta� a� punta� tot� el� poble� i� estructurant�se� aquest� al� voltant� de� la� pròpia� via� com� s’ha�
comentat�anteriorment.�Al� llarg�dels�anys,�en�tot�el�recorregut�de�la�carretera�s’han�instal�lat�
diversos� negocis,� habitatges� i� s’hi� troben� elements� importants� com� l’Escola� Bressol� La�
Quitxalla,�l’estació�d’autobusos�o�l’Ajuntament�entre�d’altres.�

�
En�el�cas�concret�on�es�troba�l’àmbit�del�projecte,�hi�trobem�serveis�molts�importants�com�

són�la�gasolinera�o�d’altres�petits�comerços�que�també�aporten�activitat�a�la�zona.�
�
�
�
�
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3. CONCLUSIONS�
�

Seguidament�es�mostra�un�plànol�extret�de�l'aprovació�inicial�del�POUM�del�municipi�
de�Navàs,�concretament�de�la�"Classificació�del�sol�urbà�i�urbanitzable".�

�
�

�
�
�
Les� zones� marcades� en� vermell� són� Polígons� d’Actuació� Urbanística,� per� tant,� podem�

concloure� que� la� zona� en� concret� al� present� projecte� no� és� el� més� prioritari� en� aquests�
moments.�Per�altra�banda,�al�tractar�se�de�l’eix�vertebral�del�nucli�urbà�i�una�zona�transitada�
per�la�població�es�considera�oportú�una�remodelació�de�la�zona�per�tal�de�fer�la�més�segura�i�
atractiva�a�l’usuari.�

�
A�més�a�més,�gran�part�de�la�carretera�presenta�un�bon�estat,�tant�per�al�trànsit�rodat�com�

per� als� vianants� amb� carrils� amplis,� bones� zones� d’aparcament� i� voreres� àmplies,� garantint�
d’aquesta�forma�una�bona�mobilitat�i�funcionalitat�de�la�via�en�tots�els�aspectes.�Per�aquesta�
raó�és�una�de� les�zones�més�dinàmiques�del�poble� juntament�amb�el�Passeig�Ramon�Vall.�En�
canvi,�el�tram�nord�referent�al�projecte�no�mostra�les�mateixes�característiques�que�la�resta�de�
carretera�ja�que�no�hi�ha�voreres�pavimentades,�la�distribució�dels�carrils�pel�vehicles�està�mal�
organitzada�i� les� interseccions�dels�carrers�poc�definides,�fet�que�provoca�confusions�a� l’hora�
de�circular�hi.��

�
Per�aquestes�raons,�la�intenció�per�l’execució�del�projecte�és�buscar�l’uniformitat�de�la�via�i�

prolongar� l’estètica� i� la� seguretat� d’aquesta,� tot� garantint� la� bona� funcionalitat� que� ha� de�
presentar�la�carretera.�
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1. INTRODUCCIÓ�
�

En�el�present�annex�es�tracta�de�fer�una�presentació�gràfica�de�la�zona�per�tal�que�es�vegi�
una�imatge�general�de�quina�és�la�situació�actual�del�terreny.�

�
A�més�a�més,�també�serveix�per�fer�se�una�idea�de�les�dimensions�i�la�topografia�de�la�zona�

afectada.�
�

2. FOTOGRAFIES�
�

�
Fotografia�1.�Tram�de�Ctra.�de�Berga�més�al�sud�de�l’àmbit�d’actuació�
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�
Fotografia�2.�Rotonda�provisional�a�l’intersecció�entre�Ctra.�Berga�i�Pg.�Circumval�lació�

�
Fotografia�3.�Tram�Pg.�Circumval�lació,�costat�de�la�rotonda��

�

�

4�
�

�
Fotografia�4.�Tram�Ctra.�Berga,�a�prop�de�la�gasolinera�

�
Fotografia�5.�Intersecció�entre�Ctra.�Berga,�C/�Pla�de�Bages�i�C/�Puig�Reig�

�
Fotografia�6.�Tram�Ctra.�Berga�entre�C/�Puig�Reig�i�C/�Sant�Jordi�
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�

�
Fotografia�7.�Tram�Ctra.�Berga�entre�C/�Sant�Jordi�i�C/�Navarons�

�

�
Fotografia�8.�Intersecció�entre�Ctra.�Berga�i�C/�Navarons�

�

�
Fotografia�9.�Un�exemple�del�mal�estat�d’alguns�trams�de�la�via�
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1. INTRODUCCIÓ�
�

El�present�annex�pretén�justificar�el�procediment�que�s’ha�seguit�per�prendre�una�decisió�
sobre� l’alternativa�a�escollir.�Per� fer�ho� s’ha� realitzat�una�anàlisi�multicriteri�que�garanteix� la�
objectivitat�i�seguretat�en�l’elecció�de�la�solució�òptima.�

�
Hi�ha� tres�alternatives�proposades�que�s’han�valorat� respecte�una�sèrie�de�paràmetres�o�

indicadors.�A�cadascun�d’aquests�indicadors�se�li�ha�atorgat�un�pes�dins�de�la�decisió�i,�segons�
aquest�pes,�els�indicadors�han�quedat�dividits�en�tres�grups:�els�indicadors�bàsics�(amb�un�pes�
comprès� entre� 2� i� 2,5),� els� indicadors� importants� (amb� un� pes� entre� 1� i� 2)� i� els� indicadors�
complementaris�(els�quals�tenen�un�pes�menor�a�1).�

�
Per�a�la�realització�de�cadascuna�de�les�alternatives�proposades�s’han�tingut�en�compte�els�

paràmetres�i�les�limitacions�que�presenta�la�zona.�Aquest�fet�ha�limitat�bastant�les�diferències�
entre�elles� ja�que,� juntament�amb� la�mida�més�aviat� reduïda�dels� terrenys,�deixen�molt�poc�
marge�al�possible�joc�en�la�situació�dels�carrers�i�les�diferents�interseccions�que�presenta�la�via�
amb�als�carrers�adjacents.�
�

2. ALTERNATIVES�PROPOSADES�
�

Seguidament,� es� farà� una� presentació� de� les� característiques� principals� de� les� tres�
alternatives.� S’ha� de� tenir� en� compte� que� s’ha� intentat� buscar,� en� cadascuna� d’elles,� els�
aspectes�necessaris�per�assegurar�el�bon�funcionament�de�la�via,�que�s’adapti�a�les�necessitats�
de�la�zona�i�que�sigui�coherent�amb�els�terrenys�disponibles.�

�

2.1. Alternativa�0�
�

L’alternativa�0�tracta�bàsicament�de�no�fer�cap�actuació�sobre�el�terreny�en�qüestió,�és�a�
dir,�deixar�a�Navàs�sense�la�millora�urbanística�pertinent.�Cal�remarcar�que�aquesta�alternativa�
seria�perjudicial�per�al�municipi�ja�que�no�donaria�solució�a�la�insuficiència�de�seguretat�viària�
que�presenta�aquest�tram�de�la�via.�

�
En�aquest�cas,�el�cost�és�nul�però�tampoc�se’n�treu�un�aprofitament�adequat,�ni�social�ni�

urbanísticament�parlant,� d’uns� terrenys�públics�que,�per�altra�banda,�es�poden�aprofitar�per�
fomentar�l’activitat�de�la�zona�ja�sigui�convidant�a�la�població�a�passejar�per�aquell�tram�o�per�
atreure�nous�comerços�o�edificis�que�afavoreixin�al�dinamisme�urbà.��
�

A�més�a�més,�el�no�fer�cap�actuació�sobre�el�terreny�no�permetria�la�millora�de�les�diferents�
interseccions� que� donen� accés� a� la� Carretera� de� Berga.� Com� ja� s’ha� dit� anteriorment,� els�
accessos��actual�d’alguns�dels�carrers�que�deriven�fins�aquesta�via�no�estan�ben�solucionats�ja�
que�en�alguns�creen�confusions�de�com�és�l’ordre�de�circulació� i�en�d’altres�no�presenten�les�
dimensions�adequades�per�garantir�la�màxima�seguretat�viària�possible.�

�
�
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2.2. Alternativa�1�
�

En� aquest� cas� s’ha� optat� per� fer� una� secció� totalment� nova,� demolint� tot� el� paviment�
asfàltic�de�la�carretera�per�tal�d’anivellar�la�cota�d’aquesta�amb�la�de�les�portes�dels�habitatges.�

�
Al�disposar�de�tota�la�zona�anivellada�a�la�mateixa�cota�(secció�transversal)�no�farà�falta�la�

utilització� de� mitjanes� ni� res� per� l’estil� per� tal� de� salvar� el� desnivell� existent.� La� via� estarà�
formada�per�una�carretera�principal�de�dos�carrils�de�circulació,�un�per�cada�direcció.�

�
A� banda� i� banda� de� la� carretera� s’habilitaran� zones� d’aparcament� i� per� garantir� una�

mobilitat� còmode� i� segura�dels�vianants,�es�construiran�unes�voreres�d’una�amplada�bastant�
considerable.�

�
Un�altre�aspecte�important�és�la�millora�de�les�següents�interseccions:�

- Intersecció�Ctra.�de�Berga�–�Pg.�Circumval�lació:�és�millora�la�rotonda�existent,�per�una�
de�més�estètica�i�funcional.�

- Intersecció�Ctra.�de�Berga�–�C.�Puig�Reig�–�C.�Pla�de�Bages:�en�aquesta�intersecció�no�hi�
ha�cap� senyalització�ni�horitzontal�ni� vertical�que�garanteixi�el�bon�ús�d’aquesta.�Per�
solucionar�ho�s’ha�optat�per�una�illeta�enjardinada�i�un�correcte�pintat�horitzontal�per�
tal�de�millorar� la�seguretat�de� la�via�de�manera�considerable� i�no�crear�confusions�al�
usuari.�

- Intersecció�Ctra.�de�Berga�–�C.�Navarons:� com�en�el� cas�anterior,� s’ha�procedit�de� la�
mateixa�manera.�

��

�

�
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�

2.3. Alternativa�2�
�

L’objectiu�de�l’alternativa�2�és�diferenciar�les�dues�funcions�bàsiques�que�es�pretén�oferir�
amb�aquest�model�de�via.�Una�d’elles�consta�en�garantir�la�bona�circulació�dels�vehicles�rodats�
que� només� utilitzin� la� carretera� principal� com� a� via� de� transició.� En� canvi,� l’altra� funció�
important� és� la� de� fomentar� la� utilització� de� la� via� per� l’activitat� urbana� de� la� zona,� tot�
respectant� la� seguretat� viària� que� cal� haver�hi� per� tal� d’assegurar� la� bona�mobilitat� tant� del�
vianant�com�la�dels�vehicles�que�hi�transitin.�

Per�aquest�motiu�s’ha�optat�per�un�model�de�via�format�per�una�carretera�principal�amb�
dos� carrils,� un� per� cada� direcció� i� per� dos� carrils� secundaris� laterals� separats� per� zones�
enjardinades�que�també�realitzen�la�funció�de�mitjanes�per�tal�de�separar�els�carrils�principals�
dels�secundaris.�

Un�altre�aspecte�important�és�la�millora�de�les�següents�interseccions:�

- Intersecció�Ctra.�de�Berga�–�Pg.�Circumval�lació:�és�millora�la�rotonda�existent,�per�una�
de�més�estètica�i�funcional.�

- Intersecció�Ctra.�de�Berga�–�C.�Puig�Reig�–�C.�Pla�de�Bages:�en�aquesta�intersecció�no�hi�
ha�cap� senyalització�ni�horitzontal�ni� vertical�que�garanteixi�el�bon�ús�d’aquesta.�Per�
solucionar�ho�s’ha�optat�per�una�illeta�enjardinada�i�un�correcte�pintat�horitzontal�per�
tal�de�millorar� la�seguretat�de� la�via�de�manera�considerable� i�no�crear�confusions�al�
usuari.�

- Intersecció�Ctra.�de�Berga�–�C.�Navarons:� com�en�el� cas�anterior,� s’ha�procedit�de� la�
mateixa�manera.�

�
Com� a� última� actuació,� els� vianants� podran� caminar� per� la� zona� en� total� comoditat� i�

seguretat�gràcies�a�les�voreres�amples�i�els�passos�habilitats�per�creuar�la�carretera.�
�
�����
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3. INDICADORS�DE�L’ANÀLISI�MULTICRITERI�
�

Per�realitzar�l’anàlisi�multicriteri�s’han�decidit�una�sèrie�d’indicadors,�els�quals�es�considera�
que�afecten�directa�o�indirectament�en�una�major�vialitat�i�acceptació�de�l’obra.�Seguidament,�
s’exposarà� i�es� justificarà�per�a�cada� indicador�quina�és� la�distribució�de�punts�entre� les� tres�
alternatives� proposades.� Com� ja� s’ha� dit� anteriorment,� hi� ha� tres� categories� d’indicadors�
segons�el�seu�pes:�indicadors�bàsics,�indicadors�importants�i�indicadors�complementaris.�

�
Així�doncs,�els�indicadors�que�finalment�s’han�escollit�són�els�següents:�
�

- Cost�d’execució�de�l’obra�
- Funcionalitat�urbanística�
- Seguretat�vial�
- Impacte�social�
- Cost�de�manteniment�
- Termini�d’execució�
- Impacte�ambiental�

�

3.1. Cost�d’execució�de�l’obra�
�

Aquest� és� l’indicador� més� important� ja� que� és� bàsic� que� l’obra� s’ajusti� al� pressupost�
municipal,� i�més�en�aquest�cas�que�no�es�tracta�d’un�ajuntament�gran.�Així�doncs,�veiem�que�
existeix� una� diferència� significativa� de� preu� entre� les� alternatives� 1� i� 2� encara� que� tinguin�
algunes�actuacions�bastant� iguals,� les�diferències�que�disten�d’una�amb� l’altra�és�que�amb� la�
primera�es�construeix�de�nou�tot�el�paviment�asfàltic�de�la�carretera�ja�que�s’iguala�la�cota�del�
llarg�de�tota�la�secció�transversal.�Per�tant,�s’ha�de�demolir�tot�el�paviment�existent.�
�

Pel� que� fa� les� zones� de� les� interseccions� i� enjardinades,� el� cost� d’execució� de� les� dues�
alternatives�és�molt�similar.�

�
�
�
�

�

�
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3.2. Funcionalitat�urbanística�
�

La� funcionalitat� urbanística� d’aquest� projecte� es� pot� valorar� bàsicament� per� les� bones�
prestacions�que�ha�de�presentar�la�via�i�l’ordenació�correcte�d’aquesta�en�tots�els�aspectes.�És�
a� dir� en� una� distribució� clara� i� inequívoca� de� la� circulació� del� trànsit� rodat� i� del� trànsit� de�
vianants.�Per�tant,�l’alternativa�0�és�la�menys�adequada�en�aquest�aspecte.�

�
Pel�que�fa�a�les�altres�dues�alternatives,�mentre�que�la�primera�només�resol�parcialment�el�

problema�de�la�bona�circulació,�l’alternativa�2�s’adapta�considerablement�millor�a�la�demanda.�
Ambdues�alternatives�enllacen�correctament�la�via�principal�amb�els�carrers�adjacents,�deixant�
clara� la� manera� de� circular� per� la� via.� L’única� diferència� és� la� situació� de� les� zones�
d’aparcament�de�la�carretera,�la�segona�alternativa�mostra�una�millora�respecte�la�primera�ja�
que� les� places� estan�millor� distribuïdes� al� llarg� del� carrer� i,� per� tant,� els� vehicles� que� volen�
estacionar� no� obstaculitzen� el� pas� als� vehicles� de� caràcter� transitori,� disminuint� així� les�
possibles�molèsties�a�la�resta�d’usuaris.�

�

3.3. Seguretat�vial�
�

Aquest�és�un�aspecte�molt�important�a�considerar�ja�que�la�seguretat�tant�dels�usuaris�dels�
vehicles�com�dels�vianants�ha�de�ser�màxima.�L’alternativa�0�no�és�una�bona�opció�en�aquest�
aspecte�ja�que�actualment�no�hi�ha�una�correcta�senyalització�tan�horitzontal�com�vertical�que�
indiqui�correctament�com�han�de�circular�els�usuaris�de�la�via�i�a�més�a�més,�en�alguns�indrets�
de�la�carretera�l’asfalt�està�en�molt�mal�estat.�
�

Tan�l’alternativa�1�com�la�2�resolen�en�gran�part�aquest�problema�ja�que�l’execució�de�la�
rotonda� i� les� illetes� donen� molta� seguretat� als� encreuaments� i� també� tenen� en� compte� la�
creació� d’espais� per� al� pas� dels� vianants� a� ambdós� costats� del� carrer� mitjançant� passos� de�
zebra�degudament�senyalitzats.�

�

3.4. Impacte�social�
�

En� aquest� projecte� la� vessant� social� és� un� factor� important� però� no� el� més� indicatiu.�
Actualment,�molta�part�de�l’àmbit�en�qüestió�no�ofereix�un�atractiu�al�ciutadà�per�tal�de�que�en�
faci�un�ús�freqüent�o�desperti�algun�estímul�positiu�cap�a� la�zona.�Per�tant,� l’alternativa�0�no�
ofereix�una�visió�molt�adequada�pel�que�fa�a�la�mobilització�social.�

�
Per�altra�banda,� les�altres�dues�alternatives�mostren�un�aire�més�adequat�per�afavorir�al�

dinamisme� del� poble.� S’assoleix� aquest� objectiu� gràcies� a� la� dotació� de� la� via� amb� zones�
enjardinades,�mobiliari�urbà�i,�sobretot,�pavimentant�les�zones�per�on�passaran�els�vianants�de�
manera�que�es�sentin�atrets�per�passejar�hi�o�estar�s’hi.�

�
També�cal�dir,�que� la�millora�de� la�carretera�afavorirà�als�comerços�establerts�en�aquella�

zona�i�que,�per�tant,�també�es�valorarà�positivament�en�aquest�apartat.��
�

�
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3.5. Termini�d’execució�
�

Lògicament,�l’alternativa�0�no�influirà�de�cap�manera�en�aquest�aspecte.�En�canvi,�les�altres�
dues� tenen� el� handicap� d’haver� de� desviar� el� trànsit� i� executar� l’obra� per� trams� per� tal� de�
garantir�una�via�d’accés�a�tots�els�indrets.�
�

Val�dir�que�totes�dues�alternatives�tindrien�una�durada�semblant�d’execució�de�les�obres.�
L’únic� factor� que� diferencia� la� durada� d’una� respecte� l’altra� és� que� en� la� primera� s’ha� de�
demolir�tota� la�carretera� i�conseqüentment�pavimentar�la�tota�de�nova,�sense�l’aprofitament�
de�cap�dels�trams�com�es�fa�amb�la�segona.�
�

3.6. Cost�de�manteniment�
�

Aquest� aspecte� és� cada� vegada� més� important� ja� que� unes� millor� condicions� de�
manteniment� també� impliquen� un�major� respecte� del�medi� ambient� i� són� un� indicador� del�
grau�de�sostenibilitat�del�projecte.�
�

El� que� absorbeix� gran� part� del� preu� de� manteniment� són� les� zones� verdes� ja� que�
necessiten�d’un�sistema�de�reg�i�d’un�manteniment�continu�al�llarg�de�tot�l’any.�En�aquest�cas,�
les� dues� alternatives� tindran�una� afectació� semblant� ja� que� ambdues� compten� amb�àmplies�
zones�verdes.�

�
Per�altra�banda,�el�mal�estat�d’alguns�trams�localitzats�de�la�carretera�fan�que�calgui�una�

reparació� dels� paviments� existents� i� de� d’altres� elements� de� vialitat� que� no� garanteixen� el�
correcte� funcionament�de� la�via.�Degut�això,�es�valora�negativament�el� indicador�del�cost�de�
manteniment�en�l’alternativa�0.�

�

3.7. Impacte�ambiental�
�

Al� tractar�se� d’una� zona� de� dins� del� nucli� urbà,� l’impacte� ambiental� juga� un� paper�
secundari�a�l’hora�de�la�valoració�de�les�alternatives.�

�
L’única� diferència� existent� entre� l’alternativa� 0� i� les� altres� dues� és� que� aquestes� dues�

últimes�presenten�una�major�part�de�zones�verdes�i�que,�per�tant,�contribueixen�a�una�millora�
de�l’impacte�visual�i�ambiental�de�la�zona.��
�

4. RESULTATS�DE�L’ANÀLISI�MULTICRITERI�
�

Per� a� realitzar� l’anàlisi� multicriteri,� s’ha� atorgat� una� puntuació� entre� 0� i� 10� a� cada�
alternativa� respecte�a�cadascun�dels�paràmetres�exposats,� sempre� tenint�en�compte� tots�els�
aspectes�senyalats�en�el�punt�anterior.�Així�doncs,�multiplicant�aquesta�puntuació�pel�pes�de�
cada�indicador�i�sumant�posteriorment�tots�els�punts�obtinguts�per�a�cada�alternativa,�s’obté�
una�puntuació�final�per�a�cada�cas.�
�

�

�

�

8�
�

La�puntuació�igual�a�0�en�algun�aspecte�significa�que,�respecte�aquest�factor,�l’alternativa�
considerada� té� un� efecte� molt� negatiu� mentre� que� una� puntuació� de� 10� significa� que� es�
considera�que� la�solució�és�òptima�pel�que�fa�al�paràmetre�en�qüestió.�D’aquesta�manera,� la�
solució�perfecta�per�aquest�projecte�obtindria�una�puntuació�màxima�de�107�punts.�
�

A� continuació,� podem�veure�una� taula� amb� totes� les�puntuacions� atorgades� i� el� resultat�
final�de�l’anàlisi�multicriteri:�

�
INDICADOR� PES� ALTERNATIVA�0� ALTERNATIVA�1� ALTERNATIVA�2�

� � Valor� Puntuació Valor� Puntuació� Valor� Puntuació
Indicadors�bàsics� � � � � � � �
Cost�execució�obra� 2.5� 10� 25� 6� 15� 7� 17.5�
Funcionalitat�urbanística� 2.2� 5� 11� 9� 19.8� 10� 22�
Indicadors�importants� � � � � � � �
Seguretat�vial� 2� 4� 8� 9� 18� 10� 20�
Impacte�social� 1.5� 4� 6� 8� 12� 8� 12�
Indicadors�complementaris� � � � � � � �
Termini�d’execució� 1� 10� 10� 5� 5� 6� 6�
Cost�manteniment� 0.8� 6� 4.8� 7� 5.6� 7� 5.6�
Impacte�ambiental� 0.7� 5� 3.5� 8� 5.6� 8� 5.6�
TOTAL� � � 68.3� � 81.0� � 88.9�

�
�

D’aquesta� taula� de� resultats� en� podem� extreure� que� la� solució� més� adient� per� a� les�
condicions�presentades�per�la�zona�i�les�dimensions,�és�clarament�l’alternativa�2.�És�la�solució�
més� adient� per� donar� al� municipi� Navàs� una� millor� seguretat� viària,� garantint� una� bona�
funcionalitat� urbanística� i� convertint� la� zona� en� un� espai�més� atractiu� de� cara� al� usuari� que�
l’utilitza.�
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ANNEX 4. TOPOGRAFIA�I�GEOLOGIA
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1. INTRODUCCIÓ�
�

En�el�present�annex�es�reflecteix�la�topografia�i�la�geologia�de�la�zona�on�es�durà�a�terme�la�
remodelació�del�tram�de�la�Ctra.�de�Berga.�D’aquesta�manera�es�defineix�la�situació�actual�del�
terreny�a�partir�de�la�qual�es�dissenyarà�el�traçat�de�la�via�i�les�capes,�tant�de�l’esplanada�com�
del�ferm,�necessàries�per�al�correcte�procediment�constructiu�de�l’obra.�
�

Per�altra�banda,�no�podem�conèixer� la�geologia�exacta�de� la� zona� i� faria� falta�contractar�
una�empresa�per�fer�un�estudi�geotècnic�que�defineixi�la�composició�i�la�resistència�del�terreny.�
Com� que� es� tracta� d’un� treball� acadèmic� no� es� farà� això,� sinó� que� a� partir� de� la� geologia�
general�del�municipi�es�farà�una�aproximació�de�les�característiques�geotècniques�del�terreny�
situat�dins�l’àmbit�d’actuació.�

�

2. TOPOGRAFIA�
�

La�topografia�general�de�la�zona�és�bastant�planera,�no�destaquen�variacions�significatives�
de� cota� en� el� terreny� a� actuar.� El� punt�més� alt� es� troba� just� al�mig� del� tram�de� carretera� a�
actuar�amb�un�valor�de�370,62�m�i�el�més�baix�es�troba�al�final�del�límit�de�sòl�urbà�(nord)�amb�
una� cota� de� 367,35�m,� aquests� dos� punts� estan� a� una� distància� d’uns� � 218�m.� Per� tant,� el�
màxim� pendent� longitudinal� que� trobarem� serà� del� 1,5%� i� de� manera� constant.� També�
trobarem�un�punt�baix�a�la�zona�propera�a�la�rotonda�amb�una�cota�de�369,6�m�però�amb�un�
pendent�encara�menor�a�l’anterior�respecte�al�punt�més�alt.�

�
Un�altre�aspecte�a�considerar�és�en�les�seccions�transversals�ja�que�hi�ha�trams�de�la�via�on�

la� carretera� queda� a� una� cota� superior� a� les� portes� dels� habitatges� propers� a� aquesta,� però�
aquesta�diferència�de�nivell�no�és�superior�a�0,7�m�i�es�salvarà�mitjançant�unes�mitjanes�que�
separaran�els�carrils�centrals�dels�laterals.�

�
Tenint� en� compte� tots� aquest� factors,� podem� dir� que� el� terreny� mostra� poques�

irregularitats� al� llarg� de� tot� el� recorregut� ja� que� el� seu� màxim� pendent� és� del� 1,5%�
aproximadament,�això�permet�que�s’urbanitzi�sense�haver�de�fer�cap�modificació�important�ja�
que�permet�el�trànsit�de�vehicles�i�de�vianants�amb�comoditat�i�es�considera�que�és�accessible�
per�a�persones�amb�mobilitat�reduïda.���

�

3. GEOLOGIA�
�

Al� tractar�se�d’un�treball�acadèmic�no�s’ha�tingut� la� instrumentació�necessària�per�poder�
fer� un� estudi� geotècnic� de� la� zona� en� concret,� però� si� he� pogut� tenir� accés� a� un� estudi�
geotècnic�d’una�obra�recent�molt�propera�a�aquesta.�

�
�
�

�
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3.1. Geologia�regional�
�

La� zona�en�estudi� es� troba� geològicament� al�Nord�de� la�Conca�de� l’Ebre.�Aquesta� conca�
està� constituïda� principalment� per� sediments� del� Terciari� inferior� i� Quaternari.� Aquests�
materials�són�fàcies�continentals�de�l’Eocè�superior�(Priabonià�Superior)�i�l’Oligocè�inferior,�que�
són�recobertes�per�materials�al�luvials�quaternaris.�

�
Geomorfològicament�es�localitza�al�Nord�de�la�Depressió�Central�Catalana,�molt�a�prop�del�

límit�de�les�unitats�prepirinenques.�Aquesta�depressió�correspon�a�una�fosa�tectònica�formada�
en�els�últims�estadis�l’orogènia�alpina.�

�
Amb�la�correlació�de�les�dades�geològiques�i�les�observacions�in�situ�dels�materials,�podem�

diferenciar� la�presència�d’uns�nivells�de�margues�i� limolites�de�tonalitat�vermellosa,�alternant�
amb�arenisques�i�eventualment�amb�alguns�conglomerats�en�morfologia�de�paleocanal.�

�

3.2. Geologia�dels�materials�
�

Les�litologies�que�apareixen�en�la�zona�de�Navàs�es�poden�agrupar�en�materials�d’edat�del�
Quaternari�i�del�Paleocè�corresponents�a:�

�
- Quaternaris:�sediments�que�conformen�el�reompliment�de�canal�del�riu�Llobregat�i�

sediments�que�conformen�terrasses�fluvials�de�gran�extensió�cartogràfica.�
�

- Paleocens:�materials� argilosos� i�margosos�amb�alternances�de� canals�de� sorres� i�
conglomerats.�Són�materials�que�corresponen�a�fàcies� intermitges�a�distals�de� la�
Conca�de�l’Ebre.�

�

�

�

�

�
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3.3. Treballs�de�camp�realitzats�i�resultats�obtinguts�
�

A�continuació�s’indiquen�els� treballs�de�camp�que�es�van�dur�a� terme� i� la�caracterització�
geotècnica�que�se’n�va�concloure:�

- Tres�sondeigs�a�rotació�helicoïdal�
- Extracció�d’una�mostra�inalterada�
- Tres�assaigs�de�penetració�dinàmica�tipus�SPT�
- Descripció�i�anotacions�necessàries�del�solar�

�
Caracterització�dels�nivells�geotècnics�

En� funció� de� la� resistència� del� terreny� obtingua� a� partir� dels� tres� sondeigs� a� rotació�
helicoïdal,� i� tenint�en�compte�també,� la� informació�aportada�per� la�observació�dels�materials�
presents� a� la� zona� i� juntament� amb� la� informació� geològica� regional� d’aquesta� es� poden�
caracteritzar�els�següents�nivells�geotècnics.�

�
- Nivell� H:� nivell� superficial� composat� per� materials� de� reompliment� antròpic�

d’aspecte�negrós�composats�per�graves�amb�matriu�argilosa.�S’ha�detectat�la�seva�
potència�en�els�tres�sondeigs�realitzats�amb�un�valor�que�no�supera�els�0,8�m.�
�

- Nivell� A:� nivell� granular�cohesiu� composat� principalment� per� llims�marrons� amb�
nivells� amb� sorres� i� petites� graves� d’arenites� disperses� i� nivells� amb� major�
proporció� d’argiles.� Presenta� una� potència� molt� constant� en� els� tres� sondeigs�
realitzats� d’aproximadament� 2�m.� S’ha� detectat� cap� a� la� base� un� augment� en� la�
proporció� de� sorres� i� graves.� S’interpreta� com� a� materials� al�luvials� fins�
quaternaris.� Per� les� característiques� d’aquests� materials� se’ls� atorga� una�
compacitat�fluixa� i�una�consistència�tova.�S’ha�extret�en�aquest�nivell�una�mostra�
inalterada�per�tal�de�sotmetre�la�als�assajos�de�laboratori�corresponents.�

�
- Nivell� B:� nivell� granular� composat� per� graves� de� calcària� amb� matriu� sorrenca�

llimosa.�Es�detecten�alguns�trams�on�augmenta�les�proporcions�d’aquesta�matriu.�
Per� les� característiques� d’aquests� materials,� que� s’interpeten� com� a� materials�
al�luvials�quaternaris�grollers,�es�situen�de�forma�erosiva�per�sobre�del�sòcol�rocós�
de�la�zona.�Amb�els�sondeigs�realitzats�no�s’ha�assolit�aquest�sòcol.�

�
Altres�aspectes�a�destacar,�es�pot�dir�que�no�s’ha�atravassat�el�nivell� freàtic� i�que�en�els�

termes�de�expansivitat�i�agressivitat�podem�concloure�que:�
�

- Agressivitat:� els� sòls� en� relació� al� contigut� de� sulfats� no� presentarà� afectes�
d’agressivitat.�
�

- Expansivitat:�els�materials�estudiats�no�presenten�propietats�expansives.�
�

�

�

�

�
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En�el�següent�gràfic�es�pot�veure�detallat,�tots�els�aspectes�explicats�anteriorment:��

�

�

�

6�
�

3.4. Resultats�dels�assajos�de�laboratori�

�

�

�

�
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ANNEX�5.�DEFINICIÓ�GEOMÈTRICA�DE�LA�ROTONDA
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1. INTRODUCCIÓ�
�

Es�defineix�com�a�rotonda,�tota�intersecció�que�es�basa�en�la�circulació�de�tots�els�vehicles�
per�una�calçada�anular,�en�el�que�conflueixen�diferents�vies� i�que�transcorre�al�voltant�d’una�
illeta�central.�En�el�cas�concret�del�present�projecte,�es�fa�necessari�el�disseny�d’una�rotonda�
que�substitueixi�a�la�provisional�existent�i�que�presenti�millors�condicions�que�aquesta�anterior,�
tan�estèticament�com�funcionalment.�
�

Aquesta� rotonda� milloraria� la� connexió� entre� el� Pg.� Circumval�lació� i� la� Ctra.� de� Berga,�
augmentant�ne� la�seguretat�vial� i�ajudant�a�una�circulació�més� fluida� i� clara�del� trànsit� rodat�
que�actualment�en�fa�ús.�
�

Una� rotonda� és� una� bona� solució� respecte� als� semàfors� que� hi� havia� anteriorment� a� la�
rotonda�provisional�ja�que�no�limita�l’espai�significativament�i,�amb�uns�costos�de�construcció�
relativament� reduïts,� pot� oferir� prestacions� interessants� en� front� de� les� interseccions�
convencionals� o� regulades� per� semàfors.� Funcionalment,� la� seva� simplicitat� i� uniformitat�
faciliten� la� comprensió� de� l’usuari,� a� més� d’oferir� diferents� alternatives� al� trànsit,� com� la�
possibilitat�de�canviar�de�sentit�o�rectificar�errors�de�destí.��

�
Un� altre� aspecte� a� destacar� és� que� els� costos� de�manteniment� són�menors� que� en� una�

intersecció�regulada�per�semàfors.�
�

2. NORMATIVA�D’APLICACIÓ�
�

La�normativa�d’aplicació�per�al�disseny�de�la�nova�rotonda�és�la�següent:�
�
- Manual�de�recomendaciones�sobre�glorietas,�de�31�de�diciembre�de�2000,�publicado�

por�el�Ministerio�de�Fomento.�
- Recomendaciones�sobre�glorietas�M.O.P.U.�(1989).�

�

3. CRITERIS�DE�DISSENY�
�

Els�criteris�que�s’han�tingut�en�consideració�a�l’hora�de�dissenyar�la�nova�rotonda�segons�el�
seu�funcionament,�són�els�següents:�

�
Diàmetre�de�la�rotonda�i�amplada�de�la�calçada�anular�

�
Contràriament� al� que� es� pugui� pensar,� la� distància� entre� una� entrada� i� la� sortida�

següent,�és�a�dir,�el�diàmetre�de� la�rotonda� i� l’amplada�de� la�calçada�no�són�paràmetres�
determinants� en� el� funcionament� i� la� capacitat� de� les� rotondes.� Per� tant,� aquests�
paràmetres� s’han� dissenyat� tenint� en� compte� l’espai� disponible� i� la� comoditat� per� a� la�
circulació�de�vehicles�llargs�i�pesats.�

�
�

�
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Amplada�de�l’entrada�
�

L’amplada� de� l’entrada� a� la� rotonda� és� la� que� determina� la� capacitat� d’accés� a� la�
mateixa,�de�manera�que�acostuma�a�necessitar�se�una�amplada�major�en�zones�urbanes�
que� fora� de� poblat.� Per� aquest�motiu,� s’ha� dissenyat� de� tal�manera� que� en� arribar� a� la�
intersecció� es�mantingui� un� sol� carril� de� circulació� dins� la� rotonda,� ja� que�per� qüestions�
d’espai�no�es�pot�habilitar�un�segon�carril.�Per�altra�banda,�com�més�ampla�sigui�l’entrada�
menys� inflexió� haurà� de� realitzar� el� conductor� i,� per� tant,� augmentarà� la� seguretat� vial�
encara�que�la�velocitat�sigui�elevada,�tot�i�que�en�el�cas�d’estar�dins�de�poblat�la�velocitat�
permesa�en�la�zona�no�podrà�superar�una�certa�velocitat.�

�
Velocitat�de�circulació�
�

La�velocitat�de�circulació�dins�de� les�rotondes�ha�de�ser�compatible�amb� la�seguretat�
vial.�Per�aquest�motiu,�s’ha�d’arribar�a�un�compromís,�aconseguint�que�els�vehicles�canviïn�
de� tram� de� circulació� a� la� vegada� que� no� es� produeix� un� retard� en� el� recorregut.� La�
velocitat�de�circulació,�per�tant,�influeix�molt�en�la�seguretat�vial�de�les�rotondes�tot�i�que�
la� majoria� d’accidents� a� les� interseccions� estan� relacionats� amb� els� conflictes�
d’encreuament�deguts�a�girs�a� l’esquerra,� fet�que�queda�eliminat�en� la� instal�lació�de� les�
rotondes.�

�
Peralt�

�
En�la�calçada�anular�es�recomanen�peralts�cap�a�l’exterior�de�fins�a�un�3%.�El�peralt�és�

indispensable�per�assegurar�un�bon�drenatge�de�les�aigües�pluvials,�que�es�recolliran�en�el�
perímetre� exterior� de� la� rotonda.� En� aquest� cas,� el� peralt� transversal� no� juga� un� paper�
determinant� ja�que�hi�ha�un�lleuger�pendent� longitudinal�descendent�d’Oest�a�Est�que�fa�
evacuar�les�aigües�pluvials�a�punts�més�apartats�de�la�rotonda.�

�
Angle�dels�vials�d’entrada�

�
Per� millorar� la� percepció,� es� recomana� que� tots� els� eixos� dels� vials� confluents� a� la�

rotonda�passin�pel�centre�de�la� illeta�central.�A�més,� la�prolongació�dels�eixos�dels�carrils�
d’entrada�han�de�tallar�obligatòriament�amb�la�circumferència�exterior�de�la�illeta�central�
per�tal�que�els�conductors�es�vegin�obligats�a�canviar�la�seva�trajectòria�amb�la�conseqüent�
disminució�de�la�velocitat.�Per�aquest�motiu�ha�estat�necessari�modificar� lleugerament� la�
trajectòria�d’entrada�i�sortida�del�tram�Est�del�Pg.�Circumval�lació.�

�
Visibilitat�

�
La�reducció�de�velocitat�que�aconsegueixen�les�rotondes�es�produeix,�en�gran�mesura,�

per�la�percepció�que�tenen�els�conductors�de�l’existència�d’un�obstacle�en�el�camí�que�els�
obliga�a�frenar�per�desviar�la�seva�trajectòria�i�rodejar�lo.�És�a�dir,�les�rotondes�actuen�com�
a� reductors�de� la� velocitat� gràcies�a� la�percepció� visual�de� l’obstacle�que� suposen�per�al�
trànsit.�

�
�
�
�
�

�

�
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4. GEOMETRIA�NOVA�ROTONDA�
�

En�el�cas�de�la�rotonda�projectada�per�a�la�intersecció�entre�el�Pg.�Circumval�lació�i�la�Ctra.�
de� Berga,� s’ha� dissenyat� amb� la� consideració� dels� diferents� paràmetres� esmentats�
anteriorment�conjuntament�amb�les�limitacions�d’espai�i�situació�del�indret.�

�
Característiques�geomètriques�de�la�rotonda�

- Diàmetre�interior�de�l’illeta:� � � 4�m�
- Diàmetre�exterior�de�l’illeta:� � � 8�m�
- Amplada�carril�rotonda:� � � � 7,4�m�
- Amplada�total:� � � � � 22,8�m�
- Amplada�carrils�d’entrada:� � � � Entre�3,5�–�3,9�m�
- Amplada�carrils�de�sortida:� � � � Entre�3�–�3,7�m�

�

�

�

�

�
�
�
�
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Pel�que�fa�estèticament,�s’ha�optat�per�un�tipus�de�rotonda�amb�paviment�de�llambordins�
de� base� trepitjable� amb� una� amplada� de� 4� m� i� pendent� del� 25%� fins� a� una� alçada�
d’aproximadament�0,6�m.�L’acabat�de� la�coronació�serà�amb�un�encintat�perimetral�de�xapa�
corten�i�una�olivera�just�al�centre�de�la�pròpia�rotonda.�

�
En�el�document�dels�plànols�es�mostra�una�visió�més�detallada�dels�aspectes�geomètrics�i�

estètics�de�la�rotonda�dissenyada.�
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ANNEX 6. XARXA DE CLAVEGUERAM 
D’AIGÜES PLUVIALS I RESIDUALS 
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1. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

En aquest annex es descriu el disseny i el procediment de càlcul seguit pel 
dimensionament de la nova xarxa de clavegueram. Aquest dimensionament s’haurà de fer 
seguint els criteris de disseny pertinents, fent una estimació de la demanda que tindrà la xarxa 
i complint les premisses establertes pel Pla Director de Clavegueram de Navàs. 

 
S’ha optat per una xarxa separativa on el material escollit per a les canonades és el 

polietilè d’alta densitat de doble capa (interior llis i exterior corrugat) SN-8 per tal de tenir un 
lliscament més favorable que amb d’altres materials i amb un diàmetre nominal mínim de 0,4 
m per a qüestions de manteniment. Ambdues xarxes s’han dividit en tres trams diferents, per 
tal de poder-los enllaçar amb el clavegueram existent, on dos dels quals segueixen el traçat de 
la via principal i el restant segueix el traçat d’un dels nous carrils laterals. 

 
També cal recalcar que només es dissenya una part del àmbit del projecte ja que l’altra 

part s’aprofita el clavegueram ja existent i que complirà amb el correcte funcionament i 
manteniment de la futura via. 

 

2. CRITERIS DE DISSENY 
 

S’han seguit les pautes marcades pel Pla Director de Clavegueram del municipi, on s’indica 
que la xarxa futura de clavegueram ha de complir els següents criteris pel seu correcte 
funcionament i manteniment: 

 
� Facilitar el manteniment de la xarxa; 

 
- Acotant les velocitats de circulació de les aigües dins dels col·lectors. 
- Utilitzant materials resistents, de gran durabilitat i que siguin reciclables. 
- Establint com a diàmetre mínim D400 mm per assegurar el correcte 

manteniment i facilitat la neteja dels col·lectors. 
- Col·locant pous de registre cada 50 m en els canvis de direcció en planta i en 

les connexions entre embornals i xarxa per facilitar la neteja de la xarxa. 
 

� Evitar inundacions per pluges amb període de retorn 10 anys, col·locant col·lectors 
amb seccions suficients. 

 
� Per als sectors de creixement es proposa xarxa separativa. Es descarta la substitució de 

la xarxa unitària actual per una separativa pels motius següents: 
 

- L’elevat cost social i econòmic de substituir tota una xarxa consolidada, no és 
assumible pels beneficis que comportaria i per la dificultat tècnica de 
l’operació. 

- La dificultat de l’adequació dels claveguerons de la recollida d’aigües pluvials 
dels terrats  i teulades dels edificis, per aconseguir que no aboquin aigua 
pluvial al col·lector de residuals,  o al revés. 

- La construcció de dipòsits anti-DSU (Descàrrega del sistema unitari) permet 
notablement els problemes d’abocaments al medi associats als sistemes 
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unitaris. Amb els dipòsits es retenen pel seu posterior tractament només les 
aigües més brutes, generades durant la pluja per l’efecte de neteja de carres i 
col·lectors. 

 
A més a més, també s’han tingut en consideració els següents aspectes pel disseny de les 

dues xarxes: 
 

- Les velocitats de circulació de l’aigua estaran compreses entre 1,5–6 m/s en el cas 
de les pluvials i 0,5-3 m/s per les residuals. 

- La pendent màxima dels col·lectors no superarà el 3% ni serà menor del 1%. 
- S’ha d’assegurar un reblert comprès entre 1,5-4,5 m per sobre dels col·lectors.  
 

3. CLAVEGUERAM D’AIGÜES PLUVIALS 
 

La xarxa de clavegueram de recollida d’aigües pluvials s’ha dimensionat en referència a les 
dades de la pluja obtingudes del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya i amb un període de retorn de 10 anys. 

 
Les aigües pluvials es recolliran mitjançant els embornals situats just a les parts laterals 

exteriors dels carrils gràcies al pendent transversal que deriva fins a la vorada de les mitjanes o 
voreres. També s’ha tingut en compte el pendent longitudinal que presenta la via per tal de 
que l’aigua s’evacuï correctament i s’evitin possibles acumulacions d’aigua en algun indret de 
la carretera.  

 
Les connexions d’embornals als col·lectors principals es faran mitjançant conduccions de 

250 mm de diàmetre nominal. És preferible en la mesura del possible, connectar els embornals 
directament als diferents pous de registre. Aquests pous no estaran a una distància superior a 
50 m per qüestions de manteniment de la xarxa. 

 
Com s’ha dit anteriorment, tot el tram oest de la zona afectada s’aprofita el clavegueram 

existent, l’únic que es canvia són les posicions dels embornals ja existents i se’n col·loca algun 
més per acabar de garantir el correcte funcionament del drenatge de la via. 

 

3.1.Càlculs de la xarxa 
 

Primerament, es fa un estudi de la conca, obtenint el cabal màxim per a un període de 
retorn de 10 anys mitjançant el mètode racional que presenta la següent fórmula: 

 

 

On cada paràmetre és: 
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A l’hora de fer el càlcul del coeficient d’escorrentia total de la zona, s’aproxima 
proporcionalment amb les diferents àrees dels vials, zones enjardinades i  parcel·les que s’hi 
troben. S’utilitza una mitjana ponderada tenint en compte que el coeficient d’escorrentia és 
diferent en cada zona ja que cadascuna presenta una permeabilitat diferent. 

TIPOLOGIA ZONA ÀREA (Ai) COEF. ESCOLAMENT (C) Ci=C·Ai 
Vials 1414 0,9 1272,6 

Zones verdes 127,5 0,3 38,25 
Parcel·les 1792 0,6 1075,2 

TOTAL 3333,5  0,716 
  

 El coeficient d’escorrentia s’ha obtingut gràcies a la mitjana ponderada del coeficient de 
cadascuna de les àrees:  

 

Un cop obtinguts l’àrea total i el coeficient d’escorrentia, es determina la intensitat 
màxima per al període de retorn de 10 anys. Per aconseguir-ho, s’ha consultat el “Mapa de 
precipitació diària esperada a Catalunya per a diferents períodes de retorn” que es troba a la 
pàgina web de la Generalitat i s’ha trobat que la precipitació màxima diària a la zona de Navàs 
és de 90 mm/h: 

 

A partir d’aquest valor de la precipitació màxima diària (Pd), s’ha calculat la precipitació 
màxima de pluja en una hora mitjançant la relació establerta per J.R. Témez: 
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Sabent que la intensitat diària (Id) es pot calcular a partir de la precipitació màxima (Pd): 

 

 

Finalment s’obté la intensitat màxima en una hora (I1): 

 

El dimensionament es farà en base a una durada de pluja igual al temps de concentració 
(tc) de la conca ja que les recomanacions per a la redacció de projectes de sanejament 
indiquen que els períodes de pluja que s’acostumen a produir a Catalunya amb una durada 
igual o més gran al temps de concentració donen cabals constants en el punt de càlcul. Aquest 
tc es defineix com la suma del temps d’escolament i el temps de recorregut i el considerarem 
de 10 min per quedar del costat de la seguretat. 

 
Per conèixer la intensitat mitjana màxima (In) a utilitzar per al càlcul del cabal de disseny, 

s’ha consultat els gràfic d’estudi de les precipitacions de curta durada enregistrades per xarxes 
d’estacions pluviomètriques. Si s’observa la corba corresponent als 50 mm/h (valor que queda 
del costat de la seguretat a partir del 41,25 mm/h obtinguts anteriorment) amb una durada de 
pluja de 10 min, s’obté que la intensitat mitjana màxima és de 110 mm/h: 
 

 

 
 

Finalment, mitjançant la fórmula definida al principi per al càlcul del cabal: 
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El dimensionament dels diàmetres dels col·lectors s’ha fet amb la fórmula de Manning, 

que defineix el cabal com: 
 

 

On: 

  

  

  

  

  

Com que el Pla Director de Clavegueram del municipi ens imposa que el diàmetre mínim 
sigui 400 mm calculem el cabal màxim permès per aquest: 
 

  

  

  

  

 

 

 
Per tant, com es pot comprovar amb els resultats obtinguts el col·lector accepta més 

quantitat d’aigua que el cabal de disseny calculat prèviament. També s’ha seguit el mateix 
procediment pels altres dos trams nous restants i el resultat ha sigut similar, per tant també 
imposarem col·lectors de diàmetre 400 mm. 

 

3.2.Pous de registre 
 

Els pous de registre serviran per connectar els col·lectors dels diferents trams especificats 
permetent la circulació correcte de l’aigua. A més, s’utilitzaran per realitzar els canvis de 
direcció i les interseccions. Pels motius que ja s’han exposat anteriorment, els pous de registre 
sempre es col·locaran a una distància màxima de 50 m entre ells. En el cas del present projecte 
la distància màxima que hi haurà, serà de 44 m. 
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Característiques pous de registre 
 
Construcció dels nous pous de registre del clavegueram, de planta quadrada de 

dimensions interiors 140 x 140 cm. Solera inferior de formigó armat, de 20 cm de gruix sobre 
capa de grava damunt terreny compactat. Parets verticals de formigó armat de 20 cm de gruix, 
encofrat a doble cara. Tram superior amb anells prefabricats de formigó de diàmetre 100 cm. 
col·locats i rejuntats amb morter. Coronament amb peca troncocònica prefabricada de 
formigó, construcció de rigola superior de formigó i marc i tapa de fossa dúctil registrable de 
diàmetre 600 mm, per l’accés, de tipologia de tràfic mig. Esglaons de polietilè. Formigó lliscat 
donant pendents a interior de la base. Detalls i característiques a plànols. 

 
Els pous estaran constituïts amb una profunditat variable depenent de la cota d’entrada i 

de sortida dels col·lectors que enllacen amb el pou. 
 

CAPA GRAVA (10 cm)

Cota variable

140 cm

Ø 100 cm

Cota variable

Va
ria

bl
e

BROCAL CON ASIMÈTRIC
DE FORMIGÓ PREFABRICAT
100x60x60 cm

ANELL DE FORMIGÓ
PREFABRICAT 100x60 cm

TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL

20
 c

m

FORMIGÓ DE PENDENTS

ESGLAÓ DE POLIETILÈ

FORMIGÓ DE NETEJA (6 cm)

 

3.3.Embornals 
 
Els embornals són unes reixes que es col·locaran per parelles, un a cada banda de la 

calçada principal, separades entre elles una certa distància. En el cas dels carrils laterals, es 
situaran just al peu de la vorada ja que el pendent transversal està dissenyat de tal manera que 
l’aigua s’evacuï cap a la part exterior. És important assegurar una bona distribució dels 
embornals ja que són els encarregats de recollir tota l’aigua de la pluja i transportar-la fins als 
col·lectors que s’han projectat. 

 
Característiques embornals 
 

Construcció d’embornals de caixa prefabricada de formigó, sifònics, d’unes dimensions 
interiors d’uns 70x30x85 cm connectats a la xarxa de clavegueram amb canonada de PE de 
diàmetre 200 mm, totalment envoltada de formigó HM-20/P/20/I, situació i característiques a 
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plànols. Marc metàl·lic i reixa abatible de fossa dúctil. Formació de sifó a interior d’embornal 
amb peces de PE sense encolar (característiques a plànols i pressupost). Connexions a solars 
amb canonada de PE (amb juntes encolades i totalment envoltada de formigó). 

 

 
 

4. CLAVEGUERAM D’AIGÜES RESIDUALS 
 

En aquest punt, es dimensionarà el cabal i el diàmetre de les canonades per a la xarxa 
d’aigües residuals. Tota la disposició de canonades, que transcorrerà majoritàriament per sota 
la calçada del carrer principal, com en el cas de les aigües pluvials, ve definida als plànols 
específics. Pel que fa als pous de registre, els criteris seguits per a la seva disposició també 
seran els mateixos que per al cas de la xarxa de recollida d’aigües pluvials: a una distància 
entre ells màxima de 50 m i col·locant-ne sempre en els canvis de direcció i punts singulars per 
a un disseny més eficaç. 

 
Els tubs que connectin cadascuna dels futurs habitatges amb la canonada principal tindran 

un diàmetre nominal DN 250 amb un diàmetre interior de 216 mm (que correspon a un 
espessor de 17 mm). 

 
 

Com en el cas de la xarxa de recollida d’aigües pluvials, les limitacions de la velocitat venen 
establertes per evitar problemes d’erosió i sedimentació que escurcin la vida útil de les 
canonades. En aquest cas, la velocitat màxima de circulació de l’aigua es restringirà a 3 m/s i la 
mínima a 0,5 m/s. Així doncs, quan es fa el dimensionament, s’han de comprovar que es 
compleixen aquestes limitacions per considerar-lo adequat. 

 

4.1.Dimensionament de la xarxa 
 

Per a dissenyar la xarxa cal fer una estimació del cabal punta que hi circularà. Per tant, s’ha 
de fer una previsió de les aigües residuals que es produiran en els habitatges. Per a les zones 
urbanes es recomana prendre un valor de referència de 250 l/Ha · dia. Considerant que cada 
tram de claveguera no recollirà les aigües de més de 50 habitants, fa que el cabal estimat sigui 
bastant menys restringiu que el cabal format per les aigües pluvials. 
 

Per tant, el valor del diàmetre de la claveguera d’aigües residuals podria ser inferior al de 
les aigües pluvials. Però, com que en el Pla Director de Clavegueram del municipi ens imposa 
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que el diàmetre mínim ha de ser de 400 mm, per qüestions de manteniment, doncs escollim 
aquest com el correcte. 

 

4.2.Pous de registre 
 

En aquest cas, els pous de registre han de complir les mateixes funcions que a la xarxa de 
recollida d’aigües pluvials: connectar els diferents trams de canonades i permetre els girs i els 
encreuaments entre ells. 
 

Pel que fa les característiques pròpies dels pous, seran els mateixos que els que s’utilitzen 
per a la xarxa de pluvials: una part superior formada per anells prefabricats de formigó de 
diàmetre 100 cm. i una part inferior de formigó armat de 20 cm de gruix. 
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ANNEX 7. XARXA�DE�SUBMINISTRAMENT�
D’AIGUA�POTABLE
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1. DESCRIPCIÓ�DE�LA�SOLUCIÓ�ADOPTADA�
�

En� el� present� annex� s’exposa� el� procediment� que� s’ha� seguit� fins� a� arribar� a� la� solució�
finalment� projectada� per� a� la� xarxa� de� subministrament� d’aigua� potable� a� la� Carretera� de�
Berga.�
�

Aquesta�xarxa�permetrà�el�subministrament�d’aigua�potable�a�totes�les�futures�edificacions�
que�es�construeixin�en�els�solars�no�edificats�i�també�a�tot�habitatge�que�vulgui�canviar�la�seva�
connexió�existent�per�aquesta�nova.�

�
El�nou�traçat�de�la�xarxa�s’ha�dissenyat�perquè�transcorri�per�sota�de�les�futures�voreres�i�

abasteixi�tota�les�zones�verdes�que�s’hi�crearan.�La�profunditat�mínima�de�les�canonades�serà�
de�70�cm�i�sempre�recobrint�el�tub�amb�una�capa�de�20�cm�de�sorra.�

�
En�el�cas�de�les�zones�verdes,�s’ha�considerat�l’opció�d’utilitzar�el�sistema�de�reg�de�gota�a�

gota.�Aquest�sistema�es�connectarà,�segons�a�l’indret�on�es�trobi,�o�directament�amb�la�xarxa�
actual� o� amb� la� nova� futura.� Per� últim,� per� augmentar� la� seguretat,� s’ha� considerat� l’opció�
d’instal�lar�una�vàlvula�de�ventosa�prop�del�punt�de�connexió�a� la�xarxa�actual�d’abastament�
d’aigua.�Aquesta�evita� l’acumulació�d’aire�a� les�canonades� i�així� controla� la�pressió�en�el� seu�
interior� i� evita� l’efecte� del� cop� d’ariet,� però� en� aquest� cas� s’ha� desestimat� per� la� poca�
necessitat�del�seu�ús.�
�

En�els�plànols�pertinents�hi�ha�una�definició�gràfica�de�tot�el�traçat�de� les�canonades�així�
com�de�la�situació�de�tots�els�elements�necessaris.�

�

2. NORMATIVA�D’APLICACIÓ�
�

La�principal�normativa�que�ha�de�complir�per�part�del�constructor�en�l’execució�de�l’obra�és�
la� Norma� bàsica� per� a� les� instal�lacions� interiors� de� subministrament� d’aigua,� aprovada� per�
Ordre�Ministerial�el�9�de�desembre�de�1975.�
�

Pel�que�fa�a�la�xarxa�que�es�dissenya�en�aquest�apartat,�ha�de�ser�executada�per�personal�
autoritzat�pels� serveis� d’habitatges� i� comerços.�Aquest�personal� serà�el� responsable�del� bon�
funcionament�de�la�xarxa�i�del�correcte�compliment�dels�reglaments,�normes�i�instruccions�que�
siguin�d’aplicació.�Aquestes�són:�

�
- Reglament�de�seguretat�i�higiene�en�el�treball,�aprovat�per�Reial�Decret�432/1971�
- Ordenança� general� de� seguretat� i� higiene� en� el� treball,� aprovada� per� Ordre�

Ministerial�el�9�de�març�de�1971�
- Normes� UNE� d’obligat� compliment,� així� com� les� relatives� a� instal�lacions� de�

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

Pressió.�Característiques�i�mètodes�d’assaig�
- Norma�tecnològica�de�l’Edificació�en�lampisteria�NET�IFF,�NET�IFC�de�1973�
- Normes�de�la�companyia�subministradora�d’aigua�
- Directives�comunitàries�

�
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3. DIMENSIONAMENT�
�

Seguidament,� s’explicarà� el� procés� pel� qual� s’ha� arribat� al� disseny� final� de� la� xarxa� que�
permetrà�el�subministrament�d’aigua�potable�de�la�nova�via.�

�

3.1. Estimació�demanda�
�

El�primer�pas�és�estimar�de�forma�aproximada�la�futura�demanda�que�tindrà�la�xarxa�i,�per�
fer�ho�de�manera�més�correcta,�cal�tenir�en�compte�els�diferents�usos�que�es�produiran�en�la�
zona.� En� aquest� cas� es� diferenciaran� diverses� zones:� els� solars� no� edificats,� els� solars� amb�
edificacions� existents� (ja� siguin� habitatges� o� comerços),� les� zones� verdes� enjardinades� i� els�
hidrants.�En�aquest�cas,�el�fet�més�important�és�garantir�el�bon�funcionament�del�sistema�de�
reg� per� degoteig� de� les� zones� verdes� ja� que� els� habitatges� existents� ja� disposen� de�
subministrament�d’aigua�i�tampoc�hi�ha�un�nombre�gaire�elevat�de�solars�sense�edificar.�

�

3.2. Criteris�a�considerar�
�

Per�assegurar�un�bon�funcionament�de�la�xarxa�i�preservar�el�bon�estat�de�les�canonades�
allargant�ne�la�seva�vida�útil,�cal�complir�un�seguit�de�criteris�que�limiten�alguns�aspectes�del�
disseny:�
�

- Limitacions�de� la�pressió�de� les�canonades.�El�mínim�de�pressió�es�col�loca�en�30�
mca�per�poder�assegurar�que�l’aigua�arriba�a�una�alçada�suficient�per�abastir�totes�
les�plantes�i�el�màxim�és�de�60�mca�per�evitar�danys�a�les�canonades.�

- La�velocitat�mínima�de�circulació�serà�de�0,6�m/s�per�evitar�la�sedimentació�(tot� i�
que�no�sol�produir�se�fins�a�velocitats�inferiors�a�0,5�m/s)�i�la�màxima�serà�de�2�m/s�
per�evitar�els�danys�que�provocaria�un�cop�d’ariet.�

- El� límit� de� les� pèrdues� unitàries� es� col�locarà� a� 10� m/Km� i� s’intentarà� que� no�
sobrepassi�en�excés�aquest�valor.�

�

3.3. Característiques�de�la�xarxa�
�

Per� tant,� per� assolir� un� correcte� abastament� d’aigua� a� les� diferents� zones� que� hi� ha�
presents� en� l’àmbit� d’actuació,� s’ha� escollit� el� següent� dimensionament� dels� diferents� nous�
trams�que�es�construiran:�

�
- S’utilitzaran�canonades�de�polietilè�de�75�mm�de�diàmetre�que�passaran�per�sota�

les� voreres� i� on� es� connectaran� les� futures� connexions� a� les� possibles� noves�
edificacions.�

- Pel� sistema�de� reg�per�degoteig,� s’han�considerat� tubs�de�polietilè�de�16�mm�de�
diàmetre�que�abastiran�tan�les�mitjanes�com�les�illetes�enjardinades�i�els�arbres.�

- També� s’instal�laran� vàlvules� de� pas� en� els� diferents� punts� on� siguin�
imprescindibles.�

�

�

4�
�

- S’instal�larà�un�total�d’un�hidrant�al�llarg�de�la�via�ja�que�la�normativa�estableix�una�
distància�màxima�de�200�m.�entre�ells�i�per�tant,�només�se’n�necessitarà�un�ja�que�
l’altre�ja�és�existent�i�està�situat�a�prop�de�la�nova�rotonda.�

- Per�cada�connexió�nova�a�la�xarxa�existent,�s’ha�previst�la�dotació�d’un�comptador�i�
un�programador.�

- Com�a�últim,�també�es�col�locaran�buidadors��en�punts�baixos�de�la�nova�xarxa�que�
es�creguin�convenients.�

�
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ANNEX 8. ENLLUMENAT�PÚBLIC
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1. INTRODUCCIÓ�
�

L’objectiu�del�present�annex�és�descriure�i�justificar�la�xarxa�d’enllumenat�públic�a�instal�lar�
al�nou�model�de�la�Carretera�de�Berga.�Tot�el�dimensionament�partirà�dels�criteris�de�disseny�
definits�per�tal�d’optimitzar�la�potència�de�llum�instal�lada.�És�a�dir,�il�luminant�suficientment�la�
zona�però�sense�malbaratament�d’energia.�
�

A� més,� es� tindrà� en� compte� la� normativa� vigent� en� aquest� àmbit� i� les� prescripcions�
tècniques� especificades� per� companyia� subministradora� de� tal� manera� que� tota� la� xarxa�
funcioni� correctament.� Per� al� càlcul� lumínic� s’ha� utilitzat� el� programa� informàtic� Dialux� que�
està�disponible�en�el�seu�web.�

�

2. NORMATIVA�D’APLICACIÓ�
�

La� normativa� vigent� pel� que� fa� les� instal�lacions� d’enllumenat� públic� que� es� tindran� en�
compte�per�al�dimensionament�de�la�xarxa�és�la�següent:�

�
- Reglament� de� desenvolupament� de� la� Llei� 6/2001,� de� 31� de� maig,� d’ordenació�

ambiental� de� l’enllumenat� per� a� la� protecció� del� medi� nocturn,� aprovat� per� Reial�
Decret�82/2005�de�31�de�maig.�

- Norma� Tecnològica� de� l’Edificació� NTE�IEA� sobre� l’enllumenat� exterior,� publicada� al�
BOE�del�2�d’agost�de�1978.�

- Recomendaciones� para� el� alumbrado� de� calzadas� con� tráfico�motorizado,� publicació�
núm.�12�2�del�CIE�de�1977.�

- Publicació�sobre�enllumenat�públic�del�Ministerio�de�Vivienda�de�1965.�
�

3. CRITERIS�DE�DISSENY�
�

La�xarxa�d’enllumenat�públic�s’ha�de�calcular�seguint�una�sèrie�de�criteris,�tant�estètics�com�
funcionals,� que� assegurin� un� disseny� òptim� per� a� les� condicions� de� la� zona� en� qüestió.� Així�
doncs,�les�condicions�que�s’han�imposat�són�les�següents:�

�
- El�nivell�d’il�luminació�ha�de�ser�equilibrat.�És�a�dir,�ha�de�permetre�la�seguretat�en�el�

pas� tant� del� trànsit� rodat� com� dels� vianants� però� sense� produir� problemes�
d’enlluernament� i� incomoditat� visual.� A� més,� s’ha� de� procurar� reduir� al� mínim� la�
contaminació�lumínica�sense�reduir�la�capacitat�visual�dels�conductors�i�vianants.�

- S’ha�d’assegurar�una� interdistància�entre�els� fanals� tal�que�s’asseguri�que�no�queden�
espais�foscos.�

- Les�característiques�de�la�lluminària�i�de�la�seva�disposició�s’han�d’adequar�a�cada�espai�
que�s’ha�d’il�luminar�tenint�en�compte�el�trànsit�de�cada�zona.�

- S’utilitzarà�un� sistema�d’il�luminació� a� portell,� en� el� cas�de� la� via�principal,� intentant�
mantenir�una�interdistància�entre�fanals�constant.��

- En� el� cas� de� les� vies� secundàries,� es� prioritza� que� no� s’obstaculitzi� l’entrada� dels�
garatges�dels�habitatges.�
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- En� el� cas� especial� de� la� rotonda� s’utilitzarà� una� lluminària� més� potent� per� tal� de�
garantir�la�correcta�il�luminació�de�la�mateixa.�

�
Aquests�són�els�principals�criteris�que�permetran�assegurar�que�el�disseny�de�la�xarxa�sigui�

l’adequat.� Si� es� compleixen� aquests� punts,� la� il�luminació� serà� suficientment� uniforme� i�
s’hauran�evitat�els�punts�foscos,�assegurant�la�seguretat�ciutadana.�Els�efectes�que�es�podrien�
produir�sobre�els�vianants�o�els�conductors�en�cas�de�nivells�d’il�luminació� inadequats�són� la�
sensació� de� foscor,� sobretot� per� als� vianants,� en� cas� de� nivells� d’il�luminació� baixos� o�
l’enlluernament� en� cas� de� nivells� massa� alts,� a� més� dels� problemes� de� malbaratament�
energètic�que�això�comporta.�

�

4. SOLUCIÓ�ADOPTADA�
�

Per�a�definir�la�distribució�de�lluminàries�que�s’instal�larà�en�el�nou�model�de�la�Carretera�
de�Berga,�s’ha�utilitzat�un�programa�informàtic�anomenat�dialux.�Cal�tenir�en�compte�que�els�
resultats� obtinguts� s’han� intentat� respectar� en� la�mesura� del� possible,� és� a� dir,� la� distància�
entre� fanals� no� és� exactament� la� que� s’ha� obtingut� amb� el� software� ja� que� s’han� col�locat�
respectant�les�entrades�i�sortides�dels�vehicles�i�les�interseccions�dels�carrers�adjacents.�

�
Les�lluminàries�que�s’han�escollit�per�ser�instal�lades�en�tot�l’àmbit�d’actuació�són�d’entre�

70� i� 100�W� de� potència� i� es� col�locaran� en� la� disposició� adient� depenent� del� tram� que� es�
considera� per� al� càlcul.� Així� doncs,� a� partir� dels� resultats� obtinguts,� les� distribucions� de�
lluminàries�projectades�són:�

�
Eix�1�(tram�carrer�principal)�
�
Disposició�bilateral�en�portell�amb�una�alçada�de�les�lluminàries�de�8�m�i�separades�25�m�
entre�elles.�S’instal�laran�un�total�de�19�lluminàries�de�70�W�de�potència,�10�a�un�costat�de�
la�calçada�i�9�a�l’altre.�
�
Eix�2�(tram�vies�secundàries)�
�
Es� disposaran� els� fanals� unilateralment� al� costat� de� la� vorera,� a� 5� m� d’alçada� i� a� una�
distància�de�14�m.�En�total�seran�28�lluminàries�de�70�W�de�potència.�
�
Eix�3�(rotonda�i�d’altres�punts)�
�
Les� lluminàries� s’instal�laran� amb� una� disposició� unilateral� per� la� part� exterior� de� la�
rotonda�i�d’altres�punts�de�la�vorera�en�el�cas�de�certes�interseccions,�amb�una�alçada�de�8�
m.�En�aquest�cas�es�tracta�de�11�lluminàries�de�100�W.�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
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Tipologia�lluminàries�
�
S’han�escollit�dos�models�de�lluminària,�el�primer�es�tracta�de�les�lluminàries�amb�columna�

de�8�m�que�seran�de�70�o�100W�i�seran�del�tipus�IVA�1�–�MT�(INDAL)�d’halogenur�metàl�lic:�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
El� segon� model� escollit� serà� en� totalitat� de� 70� W� i� d’halogenur� metàl�lic,� model� tipus�

Century�IP�66�(INDAL):�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Pel� que� fa� a� la� xarxa� elèctrica� que� s’instal�larà� cal� dir� que� s’ha� de� tenir� en� compte� la�

demanda�elèctrica� de� tot� l’enllumenat.� Es� crearà�una�escomesa�nova�des�del� transformador�
que�hi�ha�existent�entre�el�Carrer�Lleida�i�Pg.�Circumval�lació.�Des�d’aquell�punt�se’n�derivaran�
quatre�línies�de�4x6�mm2�cadascuna�(en�trifàsic)�amb�un�terra�de�35�mm2�i�que�es�distribuiran�
en�el�llarg�de�les�mitjanes�i�voreres�de�la�via�per�tal�d’arribar�a�totes�les�lluminàries�projectades�
i�evitar�una�caiguda�de�tensió�d’aquestes.�
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ANNEX 9. FERMS�I�PAVIMENTS
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1. INTRODUCCIÓ�
�

En� el� present� annex� es� descriu� i� es� justifica� el� conjunt� de� capes� que� composaran�
l’esplanada� i�el� ferm�del�nou�tram�de� la�Ctra.�de�Berga.�Per�tant,� les�actuacions�bàsiques�pel�
que�fa�a�l’afermat�de�la�via�són:�
�

� Excavació�per�a�caixa�de�paviments�
� Preparació�de�l’esplanada�
� Reblert�de�capes�base�i�sub�base�
� Afermat�i/o�pavimentació�

�
També�es�dimensionaran�les�capes�per�a�l’execució�de�les�voreres,�les�quals�seran�iguals�en�

totes�les�seccions�tipus�del�tram.�
�

2. NORMATIVA�D’APLICACIÓ�
�

Les� normatives� que� s’han� tingut� en� consideració� per� al� disseny� i� dimensionament� de�
l’esplanada�i�el�ferm�són:�

� Secciones�de�firme.�Instrucción�6.1�IC�
� Recomanacions�en�sòl�urbà�(INCASOL)�

�

3. DIMENSIONAMENT�
�

Un�condicionant�bàsic�per�dimensionar�correctament�és�el� tipus�de�terreny�sobre�el�qual�
s’assentaran� els� nous� carrils� i� les� voreres.� En� aquest� cas,� tal� i� com� s’exposa� a� l’”Annex� 4.�
Topografia�i�geologia”�,�amb�els�valors�obtinguts�dels�assajos�realitzats�al�sòl�i�comparant�amb�
l’article�330.3.3.�del�PG�3�podem�concloure�que�el�sòl�és�tolerable�ja�que�compleix�els�següents�
aspectes:�

�
- El�contingut�de�matèria�orgànica�és�inferior�al�2%.�
- El�contingut�de�guix�també�és�inferior�al�5%.�
- El�contingut�de�sals�solubles�diferents�al�guix�és�inferior�al�1%.�
- El�límit�líquid�és�inferior�a�40.�
- No�presenta�expansivitat�lliure.�

�
�

�

�

�
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3.1. Categoria�de�trànsit�
�

Un� cop� es� sap� que� el� sòl� és� tolerable� es� passa� a� estudiar� el� valor� de� trànsit� de� vehicles�
pesats�que�circularà�per� la�nova�carretera.�Per�determinar�lo�s’aplica� la� taula�de� la� instrucció�
6.1�IC:�

�

�

En�el� cas�de� la�Carretera�de�Berga�no�es�supera�el�valor�de�100�vehicles�pesat�al�dia�per�
tant,�el�tipus�de�trànsit�de�vehicles�pesats�és�el�T32.�

�

3.2. Esplanada�
�

Segons� la� instrucció� 6.1�IC� queden� reflectides� tres� categories� diferents� d’esplanada,� que�
queden�determinades�pel�seu�mòdul�de�compressibilitat�en�el�segon�cicle�de�càrrega.�

�
Com�que�la�formació�de�l’esplanada�depèn�del�tipus�de�sòl�de�la�terra�subjacent,�en�aquest�

cas�amb�una�categoria�de�trànsit�pesat�T32,�es�considera�necessària�disposar�d’una�esplanada�
E2�per�obtenir�un�valor�de�compressibilitat�a�la�coronació�superior�a�120�MPa.�

�
Definits� els� paràmetres� del� tipus� de� sòl� i� d’esplanada,� ens� guiem� de� la� taula� següent�

extreta� la� pròpia� instrucció� per� tal� d’escollir� la� disposició� de�materials� que� es� consideri�més�
correcta�pel�bon�funcionament�de�la�via�i��assolir�una�bona�base�per�l’execució�del�ferm.�

�

�

�

4�
�

�

De�les�diferents�possibilitats�a�escollir,�ens�decantem�per�fer�un�terraplenat�de�75�cm�de�sòl�
seleccionat.�

3.3. Ferm�
�

A�l’hora�d’escollir�de�que�estarà�composat�al�ferm,�es�dimensionarà�mitjançant�la�següent�
taula:�

�

�
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Atenent� a� la� capacitat� portant� de� l’esplanada� projectada� i� a� la� categoria� de� trànsit�
assignada,� la� instrucció� ofereix� les� anteriors� solucions.� En� aquest� cas,� s’executarà� la� secció�
3221,�la�qual�consta�de�les�següents�capes�ordenades�per�ordre�d’execució:�

�
- Una�base�granular�de�35�cm�de�tot�u.�
- Una��capa�base�de�10�cm�de�mescla�bituminosa�tipus�S20�
- Una�capa�de�rodadura�de�5�cm�de�mescla�bituminosa�tipus�D12�

�
Cal� incloure� les� corresponents� capes� de� regs� d’imprimació� que� es� descriuran� més�

endavant.�
�

3.4. Voreres�
�

Les�voreres�del�nou�tram�de�carretera�tenen�una�amplada�diferent�respecte�a�cada�banda�
degut�a�que�la�via�principal�no�es�troba�situada�al�punt�mig�de�la�distància�entre�façanes.�A�més�
a�més,�en�alguns�trams�la�vorada�haurà�de�ser�de�tipus�remuntable�per�permetre�l’accés�dels�
vehicles� als� garatges� dels� habitatges� propers.� La� transició� entre� el� paviment� i� la� vorera�
s’efectuarà�mitjançant�una�rigola�i�una�vorada�amb�les�característiques�que�s’especifiquen�en�
el�següent�punt.�
�

Les� voreres� s’han� projectat� amb� un� pendent� transversal� del� 2%� per� assegurar� el� bon�
drenatge�de�la�superfície,�que�conduirà�l’aigua�cap�als�embornals.�

�
Les� capes� amb� les� quals� s’haurà�d’executar� la� vorera,� ordenades�per� posició� d’inferior� a�

superior,�són:�
�
- Sub�base�granular�de�tot�u�natural,�de�15�cm�d’espessor�
- Capa�de�formigó�HM�20,�de�15�cm�d’espessor�
- Capa�d’estesa�sorra�ciment,�de�3�cm�d’espessor�
- Panot�gris�de�20x20x4�cm�

�

3.5. Característiques�dels�materials�emprats�
�

Mescla�bituminosa�en�calent�per�a�capa�base�tipus�S20�
�

S’utilitzarà�un�betum�del�tipus�B�60/70�ja�que�l’àmbit�d’actuació�es�troba�en�una�zona�
estival�mitja� i�amb�una�dosificació�de�40�Kg�de�betum�per�tona�de�mescla�bituminosa.�Es�
considerarà�que�la�densitat�final�és�de�2,4�T/m3.�
�

Mescla�bituminosa�en�calent�per�a�capa�de�rodadura�tipus�D12�
�

El�tipus�de�betum�a�utilitzar�serà�el�mateix,�és�a�dir,�B�60/70.�La�dosificació�serà�de�45�
Kg�de�betum�per� tona�de�mescla�bituminosa� i� la�densitat� final� es� considerarà,� també�en�
aquest�cas,�de�2,4�T/m3.�

�
�
�
�

�

�
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�

Reg�d’adherència�
�
Es�col�locarà�com�a�unió�entre� les�capes�granulars� i� les�bituminoses.�S’executarà�amb�

una�emulsió�catiònica�de�tipus�ECR�1�i�la�dosificació�serà�de�0,5�Kg/m2�de�betum�residual.�
�

Reg�d’emprimació�
�

Servirà�per�unir� les�capes�bituminoses,�és�a�dir,�s’executarà�entre�la�capa�base�i� la�de�
rodadura.�S’efectuarà�mitjançant�una�emulsió�catiònica�ECI� i� la�dotació�de� lligant�serà�de�
1,5�Kg/m2.�
�

Panot�
�

S’executaran�sobre�una�capa�de�morter�amb�un�espessor�mínim�de�3�cm.�Seran�panots�
grisos�de�quatre�pastilles�de�20x20x4�cm.�
�

Rigola�
�

La�rigola�serà�prefabricada�de�morter�de�ciment�blanc�amb�un�ample�de�20�cm�i�de�8�
cm�de�gruix.� Estarà�adossada�a� la� vorera� i� s’executarà� sobre�una�base�de� formigó�de�15�
N/mm2.�
�

Vorada�
�

La�vorada�que� s’executarà� serà�del� tipus�T2�15x25�cm� i�es� col�locarà�al� límit�entre� la�
vorera�i�la�calçada.�S’assentarà�sobre�una�base�de�formigó�de�15�N/mm2�de�resistència.�En�
alguns� trams� farà� falta�adaptar� la� vorada�perquè� s’adapti�a� la� curvatura�dels� límits�de� la�
vorera.�

�
�

�

Aglomerat asfàltic tipus D12 (rodadura) 5 cm
Reg  d'emprimació amb emulsió catiònica ECI
Aglomerat asfàltic tipus S20 (base) 10 cm

Reg  d'adherència amb emulsió catiònica ECR-1
Capa tot-u 35 cm  (vorera 15 cm)

Panot gris 20x20x4 cm
Solera sorra-ciment 3 cm

Base de formigó 15 cm

Voravia formigó T2
Rigola formigó blanca
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ANNEX 10. GESTIÓ�DE�RESIDUS
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1. INTRODUCCIÓ�
�

Com�a�tot�procediment�constructiu,� les�obres�d’execució�del�nou�tram�de�la�Carretera�de�
Berga�generaran�un�volum�de�residus�que�caldrà�gestionar�de�forma�adequada.�Aquest�procés�
és�molt� important� ja�que�alguns�d’aquests� residus�es�consideren�contaminants�o�perjudicials�
per�al�medi�ambient�si�s’aboquen�sense�un�tractament�previ.�

�
En� el� present� annex,� es� fa� una� previsió� dels� tipus� de� residus� generats� i� dels� volums� a�

considerar� per� tal� de� decidir� com� es� gestionaran� de� forma� eficient� i� complint� la� normativa�
vigent� en� aquest� àmbit.� Per� tant,� primer� cal� fer� una� classificació� dels� residus� generats�
mitjançant�el�CER�i,�un�cop�determinada�la�naturalesa�dels�residus,�es�buscaran�els�gestors�de�
residus�autoritzats�més�propers.�

�

2. NATURALESA�DELS�RESIDUS�GENERATS�
�

A� continuació� es� presenten� els� residus� principals� que� es� poden� produir� en� l’execució�
d’aquest�projecte�classificats�segons�el�Catàleg�Europeu�de�Residus�(CER),�el�qual�va�entrar�en�
vigor�l’1�de�gener�de�l’any�2002.�Amb�aquest�nou�catàleg,�mitjançant�un�sistema�de�llista�única�
es�determina�quins�d’aquests�residus�han�de�ser�considerats�perillosos�o�especials.�

�
Aquest�nou� catàleg� classifica�el� sòl�mitjançant�una� codificació�de�6�dígits,� amb�el�mateix�

format� que� la� classificació� del� Catàleg� de� Residus� de� Catalunya� (CRC),� però� sense� que�
coincideixin�en�la�majoria�de�casos.�Per�tant,�el�CER�serà�la�normativa�a�seguir�pel�que�fa�a�la�
classificació�però�pel�que�fa�al�mètode�de�gestió�(valorització,�tractament�o�disposició)�que�han�
de�tenir�cadascun�dels�residus�es�seguiran�les�especificacions�del�CRC.�

�

2.1. Residus�principals�
�

Així�doncs,�els�principals�residus�que�es�preveu�generar�en�l’execució�d’aquestes�obres�són�
els�següents:�

�
- Terra�
- Restes�vegetals�
- Roca�
- Formigó�
- Cablejat�elèctric�
- Mescles�bituminoses�
- Metall�
- Maons�
- Altres:�fusta,�vidre�i�plàstic�

�
�
�
�
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Tot� seguit� es� presenta� com�es� classifiquen� aquets� residus� segons� el� Catàleg� Europeu� de�
Residus�(CER):�

�
(17)� Residus� de� la� construcció� i� demolició� (inclosa� la� terra� excavada� de� zones�

contaminades)�
�

17�01�� Formigó,�maons,�teules�i�materials�ceràmics�
�

17�01�01�� Formigó�
17�01�02�� Maons�
17�01�03�� Teules�i�materials�ceràmics�
�

17�02�� Fusta,�vidre�i�plàstic�
�

17�02�01�� Fusta�
17�02�02�� Vidre�
17�02�03�� Plàstic�
�

17�03�� Mescles�bituminoses,�quitrà�d’hulla�i�altres�productes�enquitranats�
�

17�03�02�� Mescles� bituminoses� diferents� de� les� especificades� en� el� codi�
17�03�01�

�
17�04�� Metalls�(inclosos�els�seus�aliatges)�
�

17�04�01�� Coure,�bronze,�llautó�
17�04�02�� Alumini�
17�04�05�� Ferro�i�acer�
17�04�11�� Cables�diferents�dels�especificats�en�el�codi�17�04�10�
�

17�05�� Terra�(inclosa�l’excavació�de�zones�contaminades),�pedres�i�llots�de�drenatges�
�

17�05�04�� Terra�i�pedres�diferents�de�les�especificades�en�el�codi�17�05�03�
�

(20)�� Residus� municipals� (residus� domèstics� i� residus� assimilables� procedents� dels�
comerços,�indústries�i�institucions),�incloses�les�fraccions�recollides�de�manera�
selectiva��

�
20�02�� � Residus�de�parcs�i�jardins�
20�02�01�� Residus�biodegradables�
�

Tots�aquests�residus�estan�classificats�com�a�NO�ESPECIALS.�
�

2.2. Altres�residus�
�

També�es�poden�produir�altres�tipus�de�residus�a�l’obra�tot�i�que�en�aquests�casos�serà�en�
quantitats�molt�més�reduïdes�a�les�dels�residus�nombrats�anteriorment.�Aquests�són:�
�

- Paper�i�cartró�
- Vasos,�draps�de�neteja�i�roba�de�treball�

�

�

4�
�

Aquests�residus�queden�classificats�segons�el�CER�de�la�següent�manera:�
�
(15)� Residus� d’envasos;� absorbents,� draps� de� neteja;� materials� de� filtració� i� roba� de�

protecció�no�especificats�en�cap�altra�categoria�
�

15�01�� Envasos�(inclosos�els�residus�d’envasos�de�la�recollida�selectiva�municipal)�
�

15�01�01�� Envasos�de�paper�i�cartró�
15�01�02�� Envasos�de�plàstic�

�
15�02�� Absorbents,�materials�de�filtració,�draps�de�neteja�i�roba�protectora�

�
15�02�03�� Absorbents,� materials� de� filtració,� draps� de� neteja� i� roba�

protectora�diferents�dels�especificats�en�el�codi�15�02�02�
�

Tots�aquests�residus�estan�classificats�com�a�NO�ESPECIALS�
�

2.3. Residus�generats�durant�les�obres�
�

Per� últim,� durant� l’execució� de� les� obres� també� es� produeixen� residus� pel� propi�
funcionament�de�la�maquinària.�Per�tant,�generalment�aquets�residus�són�olis.�

�
Classificats�segons�el�CER,�aquests�residus�s’anomenen:�
�
(13)�Residus�d’olis�i�de�combustibles�líquids�(excepte�olis�comestibles�i�els�dels�capítols�05,�

12�i�19)�
�

13�02�� Residus�d’olis�de�motor,�de�transmissió�mecànica�i�lubricants�
�

13�02�08�� Altres�olis�de�motor,�de�transmissió�mecànica�i�lubricants�
�

Aquests�residus�estan�classificats�com�a�ESPECIALS�i�farà�falta�un�tractament�específic.�
�

3. VIES�DE�GESTIÓ�DE�RESIDUS�
�

Un� bon� pla� de� gestió� de� residus� necessita� d’una� formació� adequada� del� personal� que�
treballa� a� l’obra.� Cal� reduir� l’impacte� ambiental� produït� pels� residus� classificant�los�
correctament�en�la�pròpia�obra�i�enviant�los�a�gestors�autoritzats�propers�a�la�zona�d’actuació�
que�assegurin�el�tractament�necessari.�

�
Les�vies�de�gestió�de�residus�principals�estan�classificades�en�vies�de�valorització� (ja�sigui�

per�a�la�comercialització,�la�reutilització�o�el�reciclatge)�i�en�vies�de�tractament�i�disposició�del�
rebuig.� Consultant� el� Catàleg� de� Residus� de� Catalunya� (CRC),� s’obté� que� els� processos�
necessaris�per�a� la� correcta�gestió�dels� residus�generats�en�aquesta�obra�en� concret� són�els�
següents:�
�
�
�
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T11�–�Deposició�de�residus�inerts�
�

Formigó�
Metall�
Vidre�
Plàstic�

�
T12�–�Deposició�de�residus�no�especials�
�

Absorbents,�materials�de�filtració�
Draps�de�neteja,�roba�protectora�

�
T15�–�Deposició�en�dipòsit�de�terres�i�runes�
�

Formigó�
Maons�
Teules�i�materials�ceràmics�
Terra�
Mescles�bituminoses�

�
V11�–�Reciclatge�de�paper�i�cartró�
�

Envasos�de�paper�i�cartró�
�
V12�–�Reciclatge�de�plàstic�
�

Envasos�de�plàstic�
�
V14�–�Reciclatge�de�vidre�
�

Vidre�
�
V15�–�Reciclatge�i�reutilització�de�fustes�
�

Fusta�
�
V22�–�Regeneració�d’olis�minerals�
�

Residus�d’olis�i�de�combustibles�líquids�
�
V41�–�Reciclatge�i�recuperació�de�metalls�o�compostos�metàl�lics�
�

Coure,�bronze,�llautó�
Alumini�
Ferro�i�acer�

�
V45�–�Recuperació�de�cables�
�

Cables�
�
V83�–�Compostatge�

�

�

�

6�
�

Residus�biodegradables�
�

3.1. Volum�de�residus�
�

Es� preveu� que� els� residus� generats� durant� l’execució� de� les� obres� es� produiran�
generalment�en�volums�reduïts�i�difícils�de�determinar�amb�exactitud.�Tot�i�així,�és�necessària�
una�bona�gestió�per�minimitzar�l’impacte�ambiental�de�les�obres.�

�
Tan�sols�en�el�cas�de�la�terra�es�produirà�una�quantitat�de�residus�considerable.�De�totes�

maneres,�tal�com�s’explica�a�l’annex�corresponent,�els�volums�de�terres�sobrants�dels�desmunt�
s’aprofitaran� dins� del� propi� procés� constructiu� de� l’obra� per� a� l’execució� de� terraplens.� El�
volum� de� terra� vegetal� i� terra� provinent� del� desmunt� queda� determinat� en� l’apartat�
d’amidaments�del�present�projecte.�

�
Es�considera�que�no�tots�els�residus�generats�hauran�de�ser�lliurats�a�un�gestor�autoritzat�ja�

que� en� la� mesura� del� possible,� i� sempre� que� el� director� de� les� obres� ho� permeti,� aquests�
residus�seran�reutilitzats�dins�de�la�pròpia�obra.�
�

3.2. Normativa�d’aplicació�
�

Com� ja� s’ha�explicat,�per� a� la� classificació� i� determinació�de� la� via�de�gestió� a�aplicar�en�
cada�cas,�s’utilitzaran�els�catàlegs�convenients:�
�

- Catàleg�Europeu�de�Residus�(CER)�
- Catàleg�de�Residus�de�Catalunya�(CRC)�

�
Pel�que�fa�a�la�normativa�vigent�en�aquest�àmbit,�s’han�d’aplicar:�

�
- Llei�6/1993,�de�15�de�juliol,�reguladora�de�residus,�modificada�per�la�Llei�15/2003,�

de�13�de� juny,� i�per� la�Llei�3/1998,�de�27�de�febrer,�de� la� Intervenció� Integral�de�
l’Administració�Ambiental.�

- Llei�10/1998,�de�21�d’abril,�de�residus,�desenvolupada�reglamentàriament�pel�Reial�
Decret� 952/1997,� de� 20� de� juny,� regulador� de� les� normes� bàsiques� respecte�
productors�i�gestors�de�residus.�

- Decret� 201/1994,� de� 26� de� juliol,� regulador� dels� enderrocs� i� altres� residus� de� la�
construcció,� modificat� pel� Decret� 161/2001,� de� 12� de� juny,� i� per� l’Ordre�
MAM/304/2002,�de�8�de�febrer,�mitjançant�la�qual�es�publiquen�les�operacions�de�
valorització�i�eliminació�dels�residus�i�la�Llista�Europea�de�Residus.�

�

3.3. Gestors�autoritzats�
��

Tot�residu�produït�a�l’obra�i�que�no�pot�ser�reutilitzat�en�la�mateixa,�haurà�de�ser�lliurat�a�
un�gestor�autoritzat�o�a�una�planta�de�reciclatge.�

�
La�correcta�gestió�és�especialment�important�en�els�residus�considerats�com�a�especials�ja�

que�tenen�un�potencial�de�contaminació�molt�més�elevat.�Per�tant,�els�olis�i�greixos�procedents�
de� les� operacions� de� manteniment� de� la� maquinària� aniran� disposats� en� bidons� etiquetats�
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segons� la� legislació� vigent� i� seran� entregats� a� l’empresa� CATOR,� S.A.,� la� qual� és� l’actual�
encarregada� de� la� gestió� d’olis� residuals� a� tot� el� territori� català.� Es� prohibeix� l’abocament�
d’aquests� residus�o�qualsevol� dels� seus�derivats� a� les� aigües� superficials� o� subterrànies,� a� la�
xarxa�de�clavegueram�i�a�les�xarxes�de�sanejament.�
�

A�continuació�es�presenten�alguns�gestors�de� residus�propers�a� l’àmbit�d’actuació�de� les�
obres:�

�
CATOR,�S.A:�

�

�
�

AIGÜES�MANRESA,�S.A:�
�

�
�

ECO�EQUIP,�S.A.M:�
�

�

�

�

8�
�

RECICLATGES�PELEGRÍ,�S.L:�
�

�
�
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ANNEX 11. SERVEIS�AFECTATS
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1. INTRODUCCIÓ�
�

La� construcció� d'aquest� tipus� d'obres� provoca� la� interacció� amb� altres� instal�lacions� o�
serveis,�existents�en�la�actualitat�o�projectats�per�a�la�seva�futura�construcció.�
�

En�vista�a�determinar�les�possibles�interferències�abans�d'iniciar� les�obres,�el�Contractista�
procedirà� a� una� campanya� d'investigació,� revisant� els� serveis� aportats� en� el� Projecte� i�
ampliant�los�si�s'escau.�Per�aquest�motiu,�contactarà�amb�les�empreses�que�gestionen�aquests�
serveis� (FECSA�Endesa� i� Telefònica).� Aquesta� informació� complementada� per� les� dades� de�
camp,�es�reflecteixen�en�el�corresponent�plànol�referent�a�serveis�afectats.�
�

No�obstant�això,�aquesta� informació�és�provisional� i,�en�alguns�casos,�parcial,�de�manera�
que�el�Contractista,�abans�del�començament�de�les�obres,�s'haurà�de�posar�en�contacte�amb�
els�diversos�organismes�i�empreses�abans�esmentats,�per�localitzar�definitivament�mitjançant�
diferents� tasts� les� interferències� i� així� prendre� les� mesures� necessàries� que� comportin� la�
correcta�execució�de�tots�els�treballs.�
�

El�Contractista�estarà�obligat�a� reposar�al� seu�càrrec�qualsevol�servei�afectat�que�hagués�
interferit�sense�haver�tingut�en�compte�les�recomanacions�que�es�donen�en�aquest�annex.�
�

En�els�apartats�següents�es�relacionen�els�serveis�afectats.�
�

2. LÍNIES�ELÈCTRIQUES�AFECTADES�
�

Un� cop� determinades� les� possibles� interferències� amb� les� línies� elèctriques� aèries,� i�
replantejades� "in� situ",� s'executaran� els� treballs� precisos,� tallant� el� subministrament�
temporalment�si�fos�possible.�
�

El� Contractista� seguirà� en� tot� moment� les� instruccions� dels� serveis� tècnics� de� FECSA�
Endesa�o�l’Ajuntament.�
�

En� cas�en�què�part�o� la� totalitat�dels� treballs�d'interrupció� i� reposició�els� realitza� FECSA�
Endesa,�el�Contractista� li�abonarà�els�treballs�realitzats� i�els�certificarà� ,�al�seu�torn� ,�prenent�
com�a�valor�la�factura�d’Endesa�descomptant�l'IVA,�en�el�pressupost�d'execució�material,�prèvia�
aprovació�per�part�de�la�Direcció�d'Obra.�
�

Al� final� es� reflecteix�un�plànol� amb� les�diferents� línies� amb�possible� afecció� i� el� seu�nou�
itinerari�pertinent.�
�

�

�

�
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3. LÍNIES�DE�TELECOMUNICACIONS�AFECTADES�
�

Per�determinar� ,� interrompre� i� reposar�el� servei�es�seguiran�els�mateixos�criteris� indicats�
per�a�les�línies�elèctriques�,�seguint�les�instruccions�de�Telefònica�d'Espanya.�
�

El�Contractista�seguirà�en�tot�moment�les�instruccions�dels�tècnics�de�Telefònica.�
�

En�cas�en�què�part�o�la�totalitat�dels�treballs�d'interrupció�i�reposició�els�realitza�Telefònica,�
pel�seu�abonament�es�seguirà�el�mateix�procediment�que�en�l'apartat�anterior.�

�
�

4. FOTOGRAFIES�DE�LES�POSSIBLES�LÍNIES�AÈRIES�AFECTADES�
�

�
Fotografia�1.�Línia�aèria�a�l’encreuament�entre�Pg.�Circumval�lació�i�Ctra.�de�Berga�

�

�
Fotografia�2.�Línia�aèria�a�prop�de�la�gasolinera�

�

�

�

�

�

4�
�

�
Fotografia�3.�Línia�aèria�a�l’encreuament�entre�C/�Puig�Reig,�C/�Pla�de�Bages�i�Ctra.�de�Berga�

�

�
Fotografia�4.�Línia�aèria�al�C/�Navarons�
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ANNEX 12. PLANIFICACIÓ�DE�L’OBRA
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1. INTRODUCCIÓ�
�

En�aquest�annex�es�presenta�una�previsió�de�la�duració�de�les�obres�de�remodelació�de�la�
Ctra.�de�Berga�entre�el�Pg.�Circumval�lació�i�el�límit�de�sòl�urbà.�El�programa�utilitzat�per�a�tal�
efecte�ha�estat�el�MS�Project.�
�

Els�resultats�s’obtenen�en�forma�de�diagrama�de�Gantt�i�s’ha�volgut�remarcar�el�camí�crític,�
és�a�dir,�el�conjunt�d’activitats�que�si�per�qualsevol�motiu�tinguessin�un�retard�produirien�un�
augment�del�total�de�la�duració�de�l’obra.�
�

2. DIAGRAMA�DE�GANTT�
�

A�continuació�es�presenten�els�resultats.�Es�tracta�del�diagrama�de�Gantt�que�s’ha�obtingut�
amb� el�MS� Project,� on� es� pot� veure� que� la� duració� total� de� les� obres� s’estima� en� deu� (10)�
mesos,�amb�un�total�de�cent�vuitanta�vuit�(209)�dies�laborables.�
�



Id Modo 
de 

Nombre Duración Sucesoras

1 Remodelació de la Ctra. De 
Berga

209 días

2 Treballs previs 31 días

3 Balisament zona 1 día

4 Instal∙lació casetes 1 día 5

5 Neteja esbrossada 1 día 6CC

6 Desmuntatge elements3 días 7CC+2 días

7 Demolició vorada 10 días 8CC+4 días

8 Demolició panot 7 días 9CC+4 días

9 Serveis afectats 10 días 10CC+3 días

10 Tall i fressat asfalt 8 días 11CC+5 días

11 Demolició asfalt 12 días 13

12 Moviment de terres 29 días

13 Desmunt i excavació 
caixa

18 días 14

14 Execució esplanada 11 días 16

15 Xarxa de clavegueram 61 días

16 Excavació rases 25 días 17CC+5 
días;18CC+5 
días;21FC+3 
días

17 Instal∙lació col∙lectors i 
embornals

36 días 19

18 Instal∙lació pous de 
registre

15 días 19

19 Reblert de rases 20 días

20 Xarxa d'aigua potable 17 días

21 Excavació rases 2 días 22CC+4 
días;25FC+3 
días

22 Instal∙lació canonades 10 días 23

23 Rebliment rases 3 días

24 Enllumenat públic 40 días

25 Excavació rases 5 días 26FC+3 
días;29FC+3 
días

26 Cablejat i connexió 26 días 27

27 Reblert de rases 6 días

28 Sistema de reg 14 días

29 Excavació rases 2 días 30CC+1 día

30 Instal∙lació canonades i
altres elements

10 días 31

31 Reblert de rases 3 días 33

32 Ferms i paviments 27 días

33 Col∙locació vorada i 
rigola

26 días 34CC+5 días

34 Execució capa tot‐u 17 días 35CC+5 días;39

35 Execució capes asfalt 17 días 37CC+12 días

36 Execució de les rotondes 10 días

37 Execució rotonda 10 días

38 Voreres 67 días

39 Execució capa formigó 7 días 40FC+3 días

40 Col∙locació panots i 
escocells

42 días 41;43

41 Col∙locació lluminàries 15 días 47;48

42 Zones verdes i mobiliari 
urbà

20 días

43 Plantació arbrat 10 días 44

44 Sembra gespa 10 días 45CC+6 días

45 Instal∙lació mobiliari 3 días

46 Senyalització 5 días

47 Senyalització vertical 5 días

48 Senyalització 
horitzontal

5 días

49 Seguretat i salut 209 días

51 Final d'obra 0 días

Instal∙lació casetes

Neteja esbrossada

Desmuntatge elements

Demolició vorada

Demolició panot

Serveis afectats

Tall i fressat asfalt

Demolició asfalt

Desmunt i excavació caixa

Execució esplanada

Excavació rases

Excavació rases

Excavació rases

Excavació rases

Instal∙lació canonades i altres elements

Reblert de rases

Col∙locació vorada i rigola

Execució capa tot‐u

Execució capa formigó

Col∙locació panots i escocells

Col∙locació lluminàries

Plantació arbrat

Sembra gespa

Senyalització vertical

Senyalització horitzontal

X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
un '15 15 jun '15 22 jun '15 29 jun '15 06 jul '15 13 jul '15 20 jul '15 27 jul '15 03 ago '15 10 ago '15 17 ago '15 24 ago '15 31 ago '15 07 sep '15 14 sep '15 21 sep '15 28 sep '15 05 oct '15 12 oct '15 19 oct '15 26 oct '15 02 nov '15 09 nov '15 16 nov '15 23 nov '15 30 nov '15 07 dic '15 14 dic '15 21 dic '15 28 dic '15 04 ene '16 11 ene '16 18 ene '16 25 ene '16 01 feb '16 08 feb '16 15 feb '16 22 feb '16 29 feb '16 07 mar '16 14 mar '16 21 mar '16 28 mar '16 04 abr '16 11

Tareas críticas

División crítica

Tarea

División

Hito

Atraso

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea crítica resumida

División crítica resumida

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso
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ANNEX 13. JUSTIFICACIÓ�DE�PREUS



Remodelació Ctra. Berga entre Pg. Circumval·lació i límit de sòl urbà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/06/15 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,30000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 17,08000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 17,08000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 24,08000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 24,08000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,30000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 26,91000 €
A012P200 h Oficial 2a jardiner 18,48000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 15,16000 €
A013H000 h Ajudant electricista 20,65000 €
A013M000 h Ajudant muntador 20,68000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 23,89000 €
A0140000 h Manobre 19,47000 €
A0150000 h Manobre especialista 20,15000 €

Remodelació Ctra. Berga entre Pg. Circumval·lació i límit de sòl urbà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/06/15 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 15,75000 €
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €
C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 92,39000 €
C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 86,18000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 82,41000 €
C1312352 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 t, amb bivalva batiló 105,51000 €
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 145,06000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 50,44000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 12,27000 €
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 22,97000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 30,29000 €
C1503000 h Camió grua 44,62000 €
C1503300 h Camió grua de 3 t 42,27000 €
C1503500 h Camió grua de 5 t 46,97000 €
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 37,80000 €
C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 51,98000 €
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €
C1705700 h Formigonera de 250 l 2,87000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €
C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62000 €
C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 7,84000 €
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 38,00000 €
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 29,06000 €
C2001000 h Martell trencador manual 3,62000 €
C2005000 h Regle vibratori 4,90000 €
CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 45,59000 €
CR711500 h Sembradora de tracció mecànica 20,18000 €
CRE23000 h Motoserra 3,11000 €
CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball 21,79000 €



Remodelació Ctra. Berga entre Pg. Circumval·lació i límit de sòl urbà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/06/15 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,25000 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,18000 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 15,25000 €
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,87000 €
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 19,66000 €
B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 31,72000 €
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,81000 €
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19,64000 €
B0371000 m3 Tot-u natural 20,64000 €
B0372000 m3 Tot-u artificial 18,90000 €
B03D5000 m3 Terra seleccionada 5,92000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €
B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €
B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus

C60B3/B4 ADH(ECR-1)
0,41000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,43000 €

B064100B m3 Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,68000 €

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

57,38000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

55,93000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

55,93000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

46,48000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

55,05000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,31000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30,48000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,80000 €
B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T

UNE-EN 10080
2,78000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,31000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €
B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una

densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

85,00000 €

B96517D0 m Vorada de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340

3,78000 €

B96AUC40 m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 10 mm de gruix, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats
a la xapa

132,80000 €

B97526E1 u Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles 0,83000 €
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B9851500 m Peça de formigó per a guals, monocapa, de 22x30 cm 7,51000 €
B9912A30 m Peces de morter de ciment, per a escocells, de 100x20x8 cm, amb un cantell rom 4,09000 €
B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,06000 €
B9F16100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 12 cm de gruix. 15,76000 €
B9H11751 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de

penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític
52,96000 €

B9H1BJ51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G de temperatura baixa , amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític

50,61000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 8,11000 €
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,72000 €
BBM11102 u Placa triangular, circular o quadrada amb làmina reflectora 55,20000 €
BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 3m, per a senyalització vertical. 55,04000 €
BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,

àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

4,59000 €

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

17,65000 €

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 65,89000 €
BDD1U080 u Con de formigó prefabricat de 100X60X60 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junt

encadellat
43,53000 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 4,44000 €
BDDZ5DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm

de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
80,04000 €

BDK214J5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x80 cm, per a instal·lacions de
serveis

57,01000 €

BDK214Q5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 85x70x120 cm, per a instal·lacions de
serveis

165,11000 €

BFB1A400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,47000 €

BFB23400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,17000 €

BFWB1A05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

24,31000 €

BFWB2305 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

1,07000 €

BFYB1A05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,13000 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,02000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,10000 €

BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

3,50000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €
BGD14320 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 17,3 mm de

diàmetre, de 300 µm
21,01000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,36000 €
BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,04000 €
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BHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic

2.484,27000 €

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat
públic

94,16000 €

BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

179,73000 €

BHM11L22 u Columna metal.lica galvanitzada de 8 mts i 4 mm de gruix de paret, amb armari registre, tipus IEP
CL-1 583008 o similar. Caixa de fusibles trifasica amb reduccio (ampla) amb cartutxos de 4A
(CF-101-C). Amb perns i platina muntatge.

311,74000 €

BHN8F730 u Llumenera asimètrica amb difusor troncocònic de plàstic amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de
70 W, amb bastidor metàl·lic i allotjament per a equip.Tipus IVA - 1 MT de la marca INDAL

184,90000 €

BHN8G740 u Llumenera simètrica amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de 70 W, amb bastidor metàl·lic i
allotjament per a equip. Tipus Century de INDAL

241,12000 €

BHN8HA70 u Llumenera asimètrica amb difusor troncocònic de plàstic amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de
100 W, amb bastidor metàl·lic i allotjament per a equip.Tipus IVA - 1 MT de la marca INDAL

419,18000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €
BJM4U010 u Purgador d'aire amb rosca de DN 2'', de 40 bar de pressió de prova, 10/16 bar 154,78000 €
BJSA21L0 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, codificable, ampliable i no centralitzable, per a un

nombre màxim de 50 estacions
611,19000 €

BM211420 u Hidrant 792,82000 €
BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,83000 €
BN1216B0 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar de D

75 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i trampilló.
92,62000 €

BQ115T55 u Banc de taulons de fusta pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm,
amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà

218,86000 €

BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de
tub d'acer

55,26000 €

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

25,90000 €

BR41322B u Amygdalus communis (Ametller) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra. 265,12000 €
BR42122B u Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat

mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
166,93000 €

BR44623G u Olea europaea de perímetre de 40 a 45 cm, en contenidor de més de 80 l 277,03000 €
BR4A2634 u Arbust d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 3,23000 €
BR4U1H00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N 5,18000 €
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D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 72,51000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,15000 = 21,15750

Subtotal: 21,15750 21,15750
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,77000 = 1,32750

Subtotal: 1,32750 1,32750
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,18000 = 29,15360

Subtotal: 49,81360 49,81360

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21158

COST DIRECTE 72,51018

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,51018

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 73,00000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 20,15000 = 18,13500

Subtotal: 18,13500 18,13500
Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,87000 = 1,29150

Subtotal: 1,29150 1,29150
Materials

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,81000 = 26,05550

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,87000 = 11,61550
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,25000 = 0,22500
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,150      x 103,30000 = 15,49500

Subtotal: 53,39100 53,39100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18135

COST DIRECTE 72,99885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,99885
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D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 78,55000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 20,15000 = 18,13500

Subtotal: 18,13500 18,13500
Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,87000 = 1,29150

Subtotal: 1,29150 1,29150
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 103,30000 = 15,49500

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,25000 = 0,22500
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 19,64000 = 30,44200

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 19,66000 = 12,77900

Subtotal: 58,94100 58,94100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18135

COST DIRECTE 78,54885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,54885

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 84,59000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 20,15000 = 22,16500

Subtotal: 22,16500 22,16500
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200

Subtotal: 1,06200 1,06200
Materials

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,81000 = 26,05550

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,87000 = 11,61550
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,25000 = 0,22500
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,225      x 103,30000 = 23,24250

Subtotal: 61,13850 61,13850
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22165

COST DIRECTE 84,58715

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,58715

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 78,93000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 20,15000

Subtotal: 20,15000 20,15000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 19,18000 = 31,26340
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 103,30000 = 25,82500

Subtotal: 57,33840 57,33840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20150

COST DIRECTE 78,92890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,92890

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 90,25000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 20,15000

Subtotal: 20,15000 20,15000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,18000 = 29,15360
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 103,30000 = 39,25400

Subtotal: 68,65760 68,65760
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20150

COST DIRECTE 90,24810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,24810

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 108,91000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,15000 = 21,15750

Subtotal: 21,15750 21,15750
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000
B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,18000 = 29,34540

Subtotal: 86,25540 86,25540

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21158

COST DIRECTE 108,90773

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,90773
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P-1 E3C515H3 m3 Formigó per a base de rotonda, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat directament.

Rend.: 1,000 63,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 19,47000 = 8,17740
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,350 /R x 17,08000 = 5,97800

Subtotal: 14,15540 14,15540
Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 46,48000 = 48,80400

Subtotal: 48,80400 48,80400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21233

COST DIRECTE 63,17173
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,17173

P-2 E4B2DACC m2 Armadura per a mur AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 4,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,030 /R x 15,16000 = 0,45480
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,030 /R x 17,08000 = 0,51240

Subtotal: 0,96720 0,96720
Materials

B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 2,78000 = 3,33600

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,018      x 0,80000 = 0,01440

Subtotal: 3,35040 3,35040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01451

COST DIRECTE 4,33211
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,33211

P-3 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor. Inclou transport a
abocador o aplec, inclòs canon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

Rend.: 1,000 4,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 20,15000 = 2,01500

Subtotal: 2,01500 2,01500
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 16,58000 = 0,82900
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000
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Subtotal: 2,02900 2,02900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03023

COST DIRECTE 4,07423
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,07423

P-4 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor. Inclou transport
a abocador o aplec, inclòs canon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

Rend.: 1,000 5,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,134 /R x 20,15000 = 2,70010

Subtotal: 2,70010 2,70010
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,067 /R x 16,58000 = 1,11086

Subtotal: 2,31086 2,31086

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04050

COST DIRECTE 5,05146
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,05146

P-5 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou
transport a abocador o aplec, inclòs canon
d'abocament i manteniment de l'abocador.

Rend.: 1,000 4,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0059 /R x 86,18000 = 0,50846
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,057 /R x 68,31000 = 3,89367

Subtotal: 4,40213 4,40213

COST DIRECTE 4,40213
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,40213

P-6 F2194JL5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió. Inclou transport a
abocador o aplec, inclòs canon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

Rend.: 1,000 5,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /R x 68,31000 = 4,44015
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0078 /R x 86,18000 = 0,67220
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Subtotal: 5,11235 5,11235

COST DIRECTE 5,11235
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,11235

P-7 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió. Inclou transport a abocador o aplec,
inclòs canon d'abocament i manteniment de
l'abocador.

Rend.: 1,000 3,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 68,31000 = 3,41550
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0033 /R x 86,18000 = 0,28439

Subtotal: 3,69989 3,69989

COST DIRECTE 3,69989
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,69989

P-8 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou transport a abocador o aplec,
inclòs canon d'abocament i manteniment de
l'abocador.

Rend.: 1,000 137,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 24,08000 = 12,04000
A0140000 h Manobre 0,800 /R x 19,47000 = 15,57600
A0150000 h Manobre especialista 1,650 /R x 20,15000 = 33,24750

Subtotal: 60,86350 60,86350
Maquinària

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 51,98000 = 25,99000
C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,650 /R x 15,75000 = 25,98750
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 46,97000 = 23,48500

Subtotal: 75,46250 75,46250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,91295

COST DIRECTE 137,23895
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,23895

P-9 F21Q1121 PA Retirada de tot el mobiliari urbà afectat i d'altres
elements (papereres, senyals, pals de fusta...) ,
demolició de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor. Inclou transport de runes a instal·lació
autoritzada i tases.

Rend.: 0,200 500,00 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,200 /R x 20,15000 = 221,65000

Subtotal: 221,65000 221,65000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,900 /R x 44,62000 = 200,79000
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,8955 /R x 16,58000 = 74,23695

Subtotal: 275,02695 275,02695

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,32475

COST DIRECTE 500,00170
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 500,00170

P-10 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20
km).

Rend.: 1,000 164,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,440 /R x 26,91000 = 11,84040
A013P000 h Ajudant jardiner 0,440 /R x 23,89000 = 10,51160

Subtotal: 22,35200 22,35200
Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,100 /R x 44,62000 = 49,08200
CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç

desbrossador
1,050 /R x 45,59000 = 47,86950

CRE23000 h Motoserra 0,440 /R x 3,11000 = 1,36840

Subtotal: 98,31990 98,31990
Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,150      x 45,00000 = 6,75000

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,430      x 85,00000 = 36,55000

Subtotal: 43,30000 43,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33528

COST DIRECTE 164,30718
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,30718
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P-11 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió. Inclou
transport a abocador o aplec, inclòs canon
d'abocament i manteniment de l'abocador.

Rend.: 1,000 0,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 86,18000 = 0,51708

Subtotal: 0,51708 0,51708

COST DIRECTE 0,51708
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,51708

P-12 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment, vorera o zones
enjardinades en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió. Inclou transport a abocador o aplec,
inclòs canon d'abocament i manteniment de
l'abocador.

Rend.: 1,000 3,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 82,41000 = 3,70845

Subtotal: 3,70845 3,70845

COST DIRECTE 3,70845
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,70845

P-13 F2225243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4
m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb
pala excavadora i càrrega mecànica del material
excavat. Incloent compactat del fons de rasa o base
pou. Càrrega i transport a abocador amb tases de
materials no adequats i dipòsit lateral de les
adequades per rebliment i compactat.

Rend.: 1,000 5,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,031 /R x 19,47000 = 0,60357

Subtotal: 0,60357 0,60357
Maquinària

C1312352 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a
25 t, amb bivalva batiló

0,051 /R x 105,51000 = 5,38101

Subtotal: 5,38101 5,38101

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00905

COST DIRECTE 5,99363
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,99363
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P-14 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del PM

Rend.: 1,000 5,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /R x 66,20000 = 2,97900
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 86,18000 = 2,24068

Subtotal: 5,21968 5,21968

COST DIRECTE 5,21968
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,21968

P-15 F2261E0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material seleccionat, en tongades de més de 25 i
fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Rend.: 1,000 10,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 86,18000 = 1,12034
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,055 /R x 66,20000 = 3,64100

Subtotal: 4,76134 4,76134
Materials

B03D5000 m3 Terra seleccionada 1,000      x 5,92000 = 5,92000

Subtotal: 5,92000 5,92000

COST DIRECTE 10,68134
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,68134

P-16 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb sorra fins 15 cm
per sobre tuberia, utilitzant picó vibrant o mitjà de
compactació similar per piconar part superior de la
capa.

Rend.: 1,000 30,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,070 /R x 20,15000 = 1,41050

Subtotal: 1,41050 1,41050
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,045 /R x 50,00000 = 2,25000
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,080 /R x 12,27000 = 0,98160

Subtotal: 3,23160 3,23160
Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,700      x 15,25000 = 25,92500

Subtotal: 25,92500 25,92500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02116

COST DIRECTE 30,58826
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,58826

P-17 F931101J m3 Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 30,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,47000 = 0,97350

Subtotal: 0,97350 0,97350
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 30,29000 = 0,75725
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /R x 66,20000 = 2,97900
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

Subtotal: 5,72950 5,72950
Materials

B0371000 m3 Tot-u natural 1,150      x 20,64000 = 23,73600
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250

Subtotal: 23,79850 23,79850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01460

COST DIRECTE 30,51610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,51610

P-18 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 28,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,47000 = 0,97350

Subtotal: 0,97350 0,97350
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 30,29000 = 0,75725
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 66,20000 = 2,64800
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

Subtotal: 5,39850 5,39850
Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 18,90000 = 21,73500
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250

Subtotal: 21,79750 21,79750
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01460

COST DIRECTE 28,18410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,18410

P-19 F9365C11 m3 Base de formigó HM-20/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,000 73,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,47000 = 8,76150
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 23,30000 = 3,49500

Subtotal: 12,25650 12,25650
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,90000 = 0,73500

Subtotal: 0,73500 0,73500
Materials

B064100B m3 Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 57,68000 = 60,56400

Subtotal: 60,56400 60,56400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18385

COST DIRECTE 73,73935
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,73935

P-20 F96517D9 m Vorada de peces de formigó rectes i corbes,
monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5
de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 22,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 23,30000 = 5,35900
A0140000 h Manobre 0,470 /R x 19,47000 = 9,15090

Subtotal: 14,50990 14,50990
Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0726      x 55,05000 = 3,99663

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 30,48000 = 0,06401

B96517D0 m Vorada de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

1,050      x 3,78000 = 3,96900
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Subtotal: 8,02964 8,02964

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21765

COST DIRECTE 22,75719
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,75719

P-21 F96AUA40 m2 Vorada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix,
inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa.

Rend.: 1,000 139,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 23,30000 = 3,49500
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050

Subtotal: 6,41550 6,41550
Materials

B96AUC40 m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 10 mm de gruix,
inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa

1,000      x 132,80000 = 132,80000

Subtotal: 132,80000 132,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09623

COST DIRECTE 139,31173
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,31173

P-22 F97546EA m Rigola blanca de 20 cm d'amplària de peces de
formigó, de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà,
col·locades amb morter

Rend.: 1,000 21,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 23,30000 = 10,48500
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,47000 = 8,76150

Subtotal: 19,24650 19,24650
Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 33,31000 = 0,20985

B97526E1 u Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà,
per a rigoles

2,500      x 0,83000 = 2,07500

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,001      x 103,30000 = 0,10330

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,25000 = 0,00125

Subtotal: 2,38940 2,38940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28870

COST DIRECTE 21,92460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,92460
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P-23 F9851509 m Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm,
col·locat sobre base de formigó no estructural 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Rend.: 1,000 30,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,578 /R x 19,47000 = 11,25366
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,270 /R x 23,30000 = 6,29100

Subtotal: 17,54466 17,54466
Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 33,31000 = 0,06995

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0902      x 55,05000 = 4,96551

B9851500 m Peça de formigó per a guals, monocapa, de 22x30 cm 1,050      x 7,51000 = 7,88550

Subtotal: 12,92096 12,92096

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26317

COST DIRECTE 30,72879
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,72879

P-24 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 24,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 23,30000 = 10,01900
A0140000 h Manobre 0,270 /R x 19,47000 = 5,25690

Subtotal: 15,27590 15,27590
Materials

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 72,51018 = 2,21881

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,25000 = 0,01250
B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 6,06000 = 6,18120
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0031      x 103,30000 = 0,32023

Subtotal: 8,73274 8,73274

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22914

COST DIRECTE 24,23778
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,23778

P-25 F9F16102 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 12 cm de gruix, col·locats
amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment

Rend.: 1,000 49,67 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,975 /R x 23,30000 = 22,71750
A0140000 h Manobre 0,315 /R x 19,47000 = 6,13305

Subtotal: 28,85055 28,85055
Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 78,92890 = 3,97802

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,25000 = 0,01250
B9F16100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20

cm i 12 cm de gruix.
1,020      x 15,76000 = 16,07520

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 103,30000 = 0,32023

Subtotal: 20,38595 20,38595

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43276

COST DIRECTE 49,66926
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,66926

P-26 F9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 57,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,47000 = 1,67442
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,30000 = 0,44270

Subtotal: 2,11712 2,11712
Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

Subtotal: 2,06054 2,06054
Materials

B9H11751 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

1,000      x 52,96000 = 52,96000

Subtotal: 52,96000 52,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03176

COST DIRECTE 57,16942
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,16942
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P-27 F9H1BJ51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base B 50/70 G de temperatura baixa ,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
grossa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada

Rend.: 1,000 54,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,47000 = 1,67442
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,30000 = 0,44270

Subtotal: 2,11712 2,11712
Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

Subtotal: 2,06054 2,06054
Materials

B9H1BJ51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 50/70 G de temperatura baixa , amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a
capa base i granulat granític

1,000      x 50,61000 = 50,61000

Subtotal: 50,61000 50,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03176

COST DIRECTE 54,81942
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,81942

P-28 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 20,15000 = 0,08060

Subtotal: 0,08060 0,08060
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 28,42000 = 0,11368

Subtotal: 0,11368 0,11368
Materials

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

1,500      x 0,43000 = 0,64500

Subtotal: 0,64500 0,64500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00121

COST DIRECTE 0,84049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,84049
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P-29 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,002 /R x 20,15000 = 0,04030

Subtotal: 0,04030 0,04030
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,002 /R x 28,42000 = 0,05684

Subtotal: 0,05684 0,05684
Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

0,500      x 0,41000 = 0,20500

Subtotal: 0,20500 0,20500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00060

COST DIRECTE 0,30274
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,30274

P-30 F9Z1U010 m Tall de paviment de qualsevol tipus amb disc de
diamant

Rend.: 1,000 1,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,055 /R x 20,15000 = 1,10825

Subtotal: 1,10825 1,10825
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,081 /R x 7,84000 = 0,63504

Subtotal: 0,63504 0,63504

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02771

COST DIRECTE 1,77100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,77100

P-31 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua o
discontínua de 10 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 23,30000 = 0,16310
A0140000 h Manobre 0,004 /R x 19,47000 = 0,07788

Subtotal: 0,24098 0,24098
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,004 /R x 38,00000 = 0,15200

Subtotal: 0,15200 0,15200
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Materials
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,050      x 8,11000 = 0,40550
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0255      x 3,72000 = 0,09486

Subtotal: 0,50036 0,50036

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00361

COST DIRECTE 0,89695
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,89695

P-32 FBA22311 m Pintat sobre paviment de faixa contínua de 50 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 3,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,019 /R x 23,30000 = 0,44270
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,47000 = 0,19470

Subtotal: 0,63740 0,63740
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,010 /R x 29,06000 = 0,29060

Subtotal: 0,29060 0,29060
Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,2499      x 8,11000 = 2,02669
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,1255      x 3,72000 = 0,46686

Subtotal: 2,49355 2,49355

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00956

COST DIRECTE 3,43111
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,43111

P-33 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua o
discontínua de 40 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual

Rend.: 1,000 2,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 23,30000 = 0,39610
A0140000 h Manobre 0,008 /R x 19,47000 = 0,15576

Subtotal: 0,55186 0,55186
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,008 /R x 29,06000 = 0,23248

Subtotal: 0,23248 0,23248
Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,100      x 3,72000 = 0,37200
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,1999      x 8,11000 = 1,62119
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Subtotal: 1,99319 1,99319

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00828

COST DIRECTE 2,78581
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,78581

P-34 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 9,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 19,47000 = 0,81774
A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 23,30000 = 1,95720

Subtotal: 2,77494 2,77494
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 29,06000 = 1,22052

Subtotal: 1,22052 1,22052
Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,4998      x 8,11000 = 4,05338
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,2499      x 3,72000 = 0,92963

Subtotal: 4,98301 4,98301

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04162

COST DIRECTE 9,02009
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,02009

P-35 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora, triangular de 0,7 m de
costat, quadrada de 0,6 m de costat o circular de 0,6
m de diàmetre, per a senyals de trànsit. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat,
segons plànols.

Rend.: 1,000 69,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 24,08000 = 4,09360
A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 20,68000 = 3,51560

Subtotal: 7,60920 7,60920
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 37,80000 = 6,42600

Subtotal: 6,42600 6,42600
Materials

BBM11102 u Placa triangular, circular o quadrada amb làmina
reflectora

1,000      x 55,20000 = 55,20000

Subtotal: 55,20000 55,20000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11414

COST DIRECTE 69,34934
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,34934

P-36 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 3 m,
inclou subministrament i col·locat a terra formigonat.
Completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 60,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,47000 = 1,94700
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 17,08000 = 0,85400

Subtotal: 2,80100 2,80100
Materials

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0294      x 72,99885 = 2,14617

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 3m, per a
senyalització vertical.

1,000      x 55,04000 = 55,04000

Subtotal: 57,18617 57,18617

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04202

COST DIRECTE 60,02919
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,02919

P-37 FD7CP123 Ut Connexions a claveguerams existents amb picat a
mà o màquina de tuberies existents. Inclou càrrega
de runes sobre camió, transport de runes a
instal·lació autoritzada i tases.

Rend.: 1,000 350,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-38 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 30,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,280 /R x 20,68000 = 5,79040
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,280 /R x 24,08000 = 6,74240

Subtotal: 12,53280 12,53280
Materials

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 17,65000 = 18,00300
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Subtotal: 18,00300 18,00300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18799

COST DIRECTE 30,72379
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,72379

P-39 FDB17460 Ut Solera de formigó armat de 20 cm de gruix amb
armadura exterior i interior de Ø=10 mm amb malla
de 15x15 cm sobre solera de formigó de neteja
HM-20/P/20/I, de 6 cm de gruix i de planta 1,4x1,4m
sobre capa de grava de 10 cm de gruix col·locada
sobre terreny compactat.

Rend.: 1,000 110,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-40 FDD1A098 ml Anell per a pou circular de D=100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter ciment 1:4 i rejuntat (graons). Inclouen
esglaons de polietlilè.

Rend.: 1,000 159,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,250 /R x 19,47000 = 24,33750
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,250 /R x 23,30000 = 29,12500

Subtotal: 53,46250 53,46250
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,700 /R x 50,00000 = 35,00000

Subtotal: 35,00000 35,00000
Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,009      x 90,24810 = 0,81223

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada

1,050      x 65,89000 = 69,18450

Subtotal: 69,99673 69,99673

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80194

COST DIRECTE 159,26117
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,26117

P-41 FDD2F528 ml Pou de registre de planta quadrada de dimensions
interiors 140x140 cm. Parets verticals de formigó
armat de 20 cm de gruix, encofrat a doble cara amb
part proporcional de solera superior per suport
d'anells prefabricats amb formigó armat de 20 cm de
gruix. Armat de parets i solera superior amb
armadura exterior i interior de Ø=10 mm amb malla
de 15x15 cm. Inclou esglaons de polietlilè.
Formigó: HA-25/P/10/IIa
Acer: B500S
Segons plànols

Rend.: 1,000 120,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-42 FDK262J7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 50x50x80 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 126,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 23,30000 = 16,31000
A0140000 h Manobre 1,400 /R x 19,47000 = 27,25800

Subtotal: 43,56800 43,56800
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,400 /R x 44,62000 = 17,84800

Subtotal: 17,84800 17,84800
Materials

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1276      x 55,93000 = 7,13667

BDK214J5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 50x50x80 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 57,01000 = 57,01000

Subtotal: 64,14667 64,14667

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65352

COST DIRECTE 126,21619
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,21619

P-43 FDK262Q7 u Pericó prefabricat de formigó de 85x70x120 cm de
secció interior i 12,5 cm de gruix de parets, per a
canalització de
comunicacions, amb marc i tapa de fosa dúctil, inclòs
l'excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador.

Rend.: 1,000 257,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 23,30000 = 23,30000
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,47000 = 38,94000

Subtotal: 62,24000 62,24000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,500 /R x 44,62000 = 22,31000

Subtotal: 22,31000 22,31000
Materials

BDK214Q5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 85x70x120 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 165,11000 = 165,11000

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1323      x 55,93000 = 7,39954

Subtotal: 172,50954 172,50954
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,93360

COST DIRECTE 257,99314
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 257,99314

P-44 FFB1A455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa. Inclòs subministrament,
col·locació, unió p.p. peces especials i recobert de
sorra. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 21,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,260 /R x 20,68000 = 5,37680
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 24,08000 = 6,26080

Subtotal: 11,63760 11,63760
Materials

BFWB1A05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
75 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 24,31000 = 7,29300

BFB1A400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 2,47000 = 2,51940

BFYB1A05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,13000 = 0,13000

Subtotal: 9,94240 9,94240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17456

COST DIRECTE 21,75456
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,75456

P-45 FFB23455 m Tub de polietilè per a reg de degoteig, de designació
PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa.
Inclòs subministrament, col·locació, unió p.p. peces
especials i recobert de sorra. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,000 2,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 20,68000 = 1,03400
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 24,08000 = 1,20400

Subtotal: 2,23800 2,23800
Materials

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BFWB2305 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
16 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 1,07000 = 0,32100
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BFB23400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,17000 = 0,17340

Subtotal: 0,51440 0,51440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03357

COST DIRECTE 2,78597
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,78597

P-46 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic
d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i
programació per rellotge astronòmic, totalment
instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge

Rend.: 1,000 2.795,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 20,65000 = 82,60000
A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 24,08000 = 96,32000

Subtotal: 178,92000 178,92000
Materials

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,400      x 84,58715 = 33,83486

BHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb
6 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic

1,000      x 2.484,27000 = 2.484,27000

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

1,000      x 94,16000 = 94,16000

Subtotal: 2.612,26486 2.612,26486

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,47300

COST DIRECTE 2.795,65786
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.795,65786

P-47 FJM1F001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de
polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de
retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes
complerts, drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació
oficial. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 425,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-48 FJSA21L1 u Programador de reg amb alimentació a 24 V,
codificable, ampliable i no centralitzable, per a un
nombre màxim de 50 estacions, muntat
superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació,
als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

Rend.: 1,000 746,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A012M000 h Oficial 1a muntador 5,500 /R x 24,08000 = 132,44000

Subtotal: 132,44000 132,44000
Materials

BJSA21L0 u Programador de reg amb alimentació a 24 V,
codificable, ampliable i no centralitzable, per a un
nombre màxim de 50 estacions

1,000      x 611,19000 = 611,19000

Subtotal: 611,19000 611,19000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,31100

COST DIRECTE 746,94100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 746,94100

P-49 FM211428 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb senyalització
vertical. Inclou subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 930,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 20,68000 = 62,04000
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 24,08000 = 72,24000

Subtotal: 134,28000 134,28000
Materials

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,000      x 1,83000 = 1,83000
BM211420 u Hidrant 1,000      x 792,82000 = 792,82000

Subtotal: 794,65000 794,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,01420

COST DIRECTE 930,94420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 930,94420

P-50 FN1216B4 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per
a tub de polietilè, per a una PN 16 bar de D 75 mm.
Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i
trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot
inclòs completament acabat

Rend.: 1,000 143,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,120 /R x 20,68000 = 23,16160
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,120 /R x 24,08000 = 26,96960

Subtotal: 50,13120 50,13120
Materials

BN1216B0 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per
a tub de polietilè, per a una PN 16 bar de D 75 mm.
Inclòs tub de polietilè per connexió, eix d'extensió fix i
trampilló.

1,000      x 92,62000 = 92,62000

Subtotal: 92,62000 92,62000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,75197

COST DIRECTE 143,50317
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,50317

P-51 FQ115T56 u Banc de taulons fusta pintat i envernissat, de 200 cm
de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat
i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó.
Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 290,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,140 /R x 23,30000 = 26,56200
A0140000 h Manobre 1,140 /R x 19,47000 = 22,19580

Subtotal: 48,75780 48,75780
Materials

BQ115T55 u Banc de taulons de fusta pintat i envernissat, de 200
cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat
i suports de passamà

1,000      x 218,86000 = 218,86000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,2816      x 78,54885 = 22,11936

Subtotal: 240,97936 240,97936

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,21895

COST DIRECTE 290,95611
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 290,95611

P-52 FQ21BC65 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible
de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub
d'acer, ancorada amb dau de formigó

Rend.: 1,000 88,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 23,30000 = 9,32000
A0140000 h Manobre 0,750 /R x 19,47000 = 14,60250

Subtotal: 23,92250 23,92250
Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,750 /R x 3,62000 = 2,71500

Subtotal: 2,71500 2,71500
Materials

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,079      x 78,54885 = 6,20536

BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible
de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub
d'acer

1,000      x 55,26000 = 55,26000
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Subtotal: 61,46536 61,46536

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35884

COST DIRECTE 88,46170
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,46170

P-53 FR3P2212 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

Rend.: 1,000 38,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /R x 23,89000 = 4,77800

Subtotal: 4,77800 4,77800
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 50,00000 = 4,22500

Subtotal: 4,22500 4,22500
Materials

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,155      x 25,90000 = 29,91450

Subtotal: 29,91450 29,91450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07167

COST DIRECTE 38,98917
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,98917

P-54 FR41322B u Subministrament d'Amygdalus Communis (Ametller)
de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra.

Rend.: 1,000 265,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR41322B u Amygdalus communis (Ametller) de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra.

1,000      x 265,12000 = 265,12000

Subtotal: 265,12000 265,12000

COST DIRECTE 265,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 265,12000

P-55 FR42122B u Subministrament de Celtis australisde perímetre de
18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 166,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR42122B u Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 166,93000 = 166,93000
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Subtotal: 166,93000 166,93000

COST DIRECTE 166,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,93000

P-56 FR4A2634 u Subministrament d'arbust d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l.

Rend.: 1,000 3,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4A2634 u Arbust d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 1,000      x 3,23000 = 3,23000

Subtotal: 3,23000 3,23000

COST DIRECTE 3,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,23000

P-57 FR612341 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

Rend.: 1,000 38,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,200 /R x 18,48000 = 3,69600
A013P000 h Ajudant jardiner 0,210 /R x 23,89000 = 5,01690
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 26,91000 = 2,69100

Subtotal: 11,40390 11,40390
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2536 /R x 50,00000 = 12,68000
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,132 /R x 42,27000 = 5,57964
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,110 /R x 30,29000 = 3,33190
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,210 /R x 22,97000 = 4,82370

Subtotal: 26,41524 26,41524
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,120      x 1,25000 = 0,15000

Subtotal: 0,15000 0,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17106

COST DIRECTE 38,14020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,14020

P-58 FR612565 u Plantació d'Olea europaea amb pa de terra o
contenidor, de 35 a 50 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 60% de terra de
l'excavació per sorra rentada, primer reg i càrrega de

Rend.: 1,000 112,44 €
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les terres sobrants a camió

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,720 /R x 18,48000 = 13,30560
A013P000 h Ajudant jardiner 0,350 /R x 23,89000 = 8,36150
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,360 /R x 26,91000 = 9,68760

Subtotal: 31,35470 31,35470
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,3502 /R x 50,00000 = 17,51000
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,290 /R x 22,97000 = 6,66130
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,360 /R x 46,97000 = 16,90920
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,210 /R x 30,29000 = 6,36090

Subtotal: 47,44140 47,44140
Materials

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 1,0368      x 31,72000 = 32,88730
B0111000 m3 Aigua 0,2304      x 1,25000 = 0,28800

Subtotal: 33,17530 33,17530

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47032

COST DIRECTE 112,44172
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,44172

P-59 FR662331 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació
de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

Rend.: 1,000 6,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,240 /R x 23,89000 = 5,73360
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,020 /R x 18,48000 = 0,36960
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 26,91000 = 0,26910

Subtotal: 6,37230 6,37230
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,25000 = 0,01250

Subtotal: 0,01250 0,01250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09558

COST DIRECTE 6,48038
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,48038
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P-60 FR71370H m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de
tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície
de 500 a 2000 m2, i la primera sega

Rend.: 1,000 0,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,0032 /R x 23,89000 = 0,07645
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,002 /R x 18,48000 = 0,03696
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0052 /R x 26,91000 = 0,13993

Subtotal: 0,25334 0,25334
Maquinària

CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

0,002 /R x 21,79000 = 0,04358

CR711500 h Sembradora de tracció mecànica 0,0032 /R x 20,18000 = 0,06458

Subtotal: 0,10816 0,10816
Materials

BR4U1H00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4,
segons NTJ 07N

0,010      x 5,18000 = 0,05180

Subtotal: 0,05180 0,05180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00380

COST DIRECTE 0,41710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,41710

P-61 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses i càrrega sobre camió. Inclou transport a
abocador o aplec, inclòs canon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

Rend.: 1,000 0,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0015 /R x 23,30000 = 0,03495
A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 20,15000 = 0,06045

Subtotal: 0,09540 0,09540
Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0015 /R x 41,62000 = 0,06243
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,001 /R x 86,18000 = 0,08618
C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,0015 /R x 92,39000 = 0,13859

Subtotal: 0,28720 0,28720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00143

COST DIRECTE 0,38403
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,38403

P-62 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou
transport a abocador o aplec, inclòs canon
d'abocament i manteniment de l'abocador.

Rend.: 1,000 2,52 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,47000 = 0,19470

Subtotal: 0,19470 0,19470
Maquinària

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,027 /R x 86,18000 = 2,32686

Subtotal: 2,32686 2,32686

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00292

COST DIRECTE 2,52448
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,52448

P-63 G2224221 m3 Excavació de terreny en rases per a instal·lacions,
amb mitjans mecànics, incloent càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador.

Rend.: 1,000 5,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,47000 = 0,19470

Subtotal: 0,19470 0,19470
Maquinària

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,034 /R x 145,06000 = 4,93204

Subtotal: 4,93204 4,93204

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00292

COST DIRECTE 5,12966
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,12966

P-64 G228LB0F m3 Rebliment i piconatge de rases, amb material
procedent de la pròpia excavació, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

Rend.: 1,000 6,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,072 /R x 50,00000 = 3,60000
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,050 /R x 50,44000 = 2,52200

Subtotal: 6,12200 6,12200

COST DIRECTE 6,12200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,12200

P-65 G9917545 u Escocell de 92x92 cm i 20 cm de fondària, amb 4
peces de morter de ciment de 100x20x8 cm, amb un
cantell rom, rejuntades amb morter de ciment blanc,
calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió

Rend.: 1,000 40,25 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,470 /R x 19,47000 = 9,15090
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,470 /R x 17,08000 = 8,02760

Subtotal: 17,17850 17,17850
Materials

B9912A30 m Peces de morter de ciment, per a escocells, de
100x20x8 cm, amb un cantell rom

4,080      x 4,09000 = 16,68720

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,110      x 55,05000 = 6,05550

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 33,31000 = 0,06995

Subtotal: 22,81265 22,81265

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25768

COST DIRECTE 40,24883
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,24883

P-66 GD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 61,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 23,30000 = 23,30000

Subtotal: 42,77000 42,77000
Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 2,63000 = 1,47280
B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de

70x30x85 cm, per a 150 usos
1,007      x 1,31000 = 1,31917

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

0,2739      x 57,38000 = 15,71638

Subtotal: 18,50835 18,50835

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64155

COST DIRECTE 61,91990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,91990

P-67 GD7JE185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa. Inclou excavació, llit de sorra, reblert i
compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega
i transport a l'abocador dels materials sobrants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. A
més a més de connexió a xarxa existent si s'escau.

Rend.: 1,000 10,59 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 20,68000 = 2,68840
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 24,08000 = 3,13040

Subtotal: 5,81880 5,81880
Materials

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 4,59000 = 4,68180

Subtotal: 4,68180 4,68180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08728

COST DIRECTE 10,58788
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,58788

P-68 GDD1U080 Ut Brocal per a pou format per un con asimètric de
formigó prefabricat de dimensions 100X60X60 cm,
amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de
registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de
165 l

Rend.: 1,000 81,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,550 /R x 19,47000 = 10,70850
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 23,30000 = 12,81500

Subtotal: 23,52350 23,52350
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,110 /R x 44,62000 = 4,90820

Subtotal: 4,90820 4,90820
Materials

BDD1U080 u Con de formigó prefabricat de 100X60X60 cm de
dimensions per a brocal de pou, amb junt encadellat

1,000      x 43,53000 = 43,53000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,005      x 108,90773 = 0,54454

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

2,000      x 4,44000 = 8,88000

Subtotal: 52,95454 52,95454

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35285

COST DIRECTE 81,73909
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,73909
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P-69 GDDZ5DD4 Ut Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 97,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 19,47000 = 7,98270
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,369 /R x 23,30000 = 8,59770

Subtotal: 16,58040 16,58040
Materials

BDDZ5DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 80,04000 = 80,04000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 30,48000 = 1,08814

Subtotal: 81,12814 81,12814

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24871

COST DIRECTE 97,95725
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,95725

P-70 GG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada i envoltat de sorra.

Rend.: 1,000 2,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,65000 = 0,41300
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 24,08000 = 0,60200

Subtotal: 1,01500 1,01500
Materials

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,10000 = 1,12200

Subtotal: 1,12200 1,12200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01523

COST DIRECTE 2,15223
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,15223

P-71 GG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,000 5,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,65000 = 0,82600
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 24,08000 = 0,96320

Subtotal: 1,78920 1,78920
Materials

BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 3,50000 = 3,57000

Subtotal: 3,57000 3,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02684

COST DIRECTE 5,38604
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,38604

P-72 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 7,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 20,65000 = 3,09750
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 24,08000 = 2,40800

Subtotal: 5,50550 5,50550
Materials

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,36000 = 0,36000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580

Subtotal: 1,67580 1,67580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08258

COST DIRECTE 7,26388
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,26388

P-73 GGD1432E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de
17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 37,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,266 /R x 20,65000 = 5,49290
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,266 /R x 24,08000 = 6,40528

Subtotal: 11,89818 11,89818
Materials

BGD14320 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 17,3 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 21,01000 = 21,01000

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,04000 = 4,04000

Subtotal: 25,05000 25,05000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17847

COST DIRECTE 37,12665
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,12665

P-74 GHM11H22 u Subministre, col.locacio i instal.lacio de columna
metal.lica galvanitzada de 5 mts i 4 mm de gruix de
paret, amb armari registre, tipus IEP CL-1 583008 o
similar. Caixa de fusibles trifasica amb reduccio
(ampla) amb cartutxos de 4A (CF-101-C). Amb perns
i platina muntatge. Cablejat interior de conductors
electrics fins a luminaria., col·locada sobre dau de
formigó.

Rend.: 1,000 305,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750
A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 20,65000 = 10,94450
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 24,08000 = 12,76240

Subtotal: 28,57440 28,57440
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 37,80000 = 20,03400
C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 44,62000 = 23,64860

Subtotal: 43,68260 43,68260
Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 39,85000 = 39,85000
BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma

troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000      x 179,73000 = 179,73000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,242      x 55,93000 = 13,53506

Subtotal: 233,11506 233,11506

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42862

COST DIRECTE 305,80068
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 305,80068

P-75 GHM11L22 u Subministre, col.locacio i instal.lacio de columna
metal.lica galvanitzada de 8 mts i 4 mm de gruix de
paret, amb armari registre, tipus IEP CL-1 583008 o
similar. Caixa de fusibles trifasica amb reduccio
(ampla) amb cartutxos de 4A (CF-101-C). Amb perns
i platina muntatge. Cablejat interior de conductors
electrics fins a luminaria., col·locada sobre dau de
formigó.

Rend.: 1,000 443,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750
A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 20,65000 = 10,94450
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 24,08000 = 12,76240
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Subtotal: 28,57440 28,57440
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 44,62000 = 23,64860
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 37,80000 = 20,03400

Subtotal: 43,68260 43,68260
Materials

BHM11L22 u Columna metal.lica galvanitzada de 8 mts i 4 mm de
gruix de paret, amb armari registre, tipus IEP CL-1
583008 o similar. Caixa de fusibles trifasica amb
reduccio (ampla) amb cartutxos de 4A (CF-101-C).
Amb perns i platina muntatge.

1,000      x 311,74000 = 311,74000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,341      x 55,93000 = 19,07213

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 39,85000 = 39,85000

Subtotal: 370,66213 370,66213

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42862

COST DIRECTE 443,34775
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 443,34775

P-76 GHN8F731 u Llumenera asimètrica amb difusor troncocònic de
plàstic, amb làmpada d'halogenur metàl·lic de 70 W,
amb bastidor metàl·lic i amb equip, acoblada al
suport, tipus IVA - 1 MT de la marca INDAL.

Rend.: 1,000 200,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 24,08000 = 8,42800
A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 20,65000 = 7,22750

Subtotal: 15,65550 15,65550
Materials

BHN8F730 u Llumenera asimètrica amb difusor troncocònic de
plàstic amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de 70 W,
amb bastidor metàl·lic i allotjament per a equip.Tipus
IVA - 1 MT de la marca INDAL

1,000      x 184,90000 = 184,90000

Subtotal: 184,90000 184,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23483

COST DIRECTE 200,79033
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,79033

P-77 GHN8G741 u Llumenera simètrica, amb làmpada d'halogenur
metàl·lic de 70 W, amb bastidor metàl·lic i amb equip,
acoblada al suport, tipus Century de la marca INDAL.

Rend.: 1,000 257,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 24,08000 = 8,42800
A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 20,65000 = 7,22750
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Subtotal: 15,65550 15,65550
Materials

BHN8G740 u Llumenera simètrica amb làmpada d'halogenurs
metàl·lics de 70 W, amb bastidor metàl·lic i
allotjament per a equip. Tipus Century de INDAL

1,000      x 241,12000 = 241,12000

Subtotal: 241,12000 241,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23483

COST DIRECTE 257,01033
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 257,01033

P-78 GHN8HA71 u Llumenera asimètrica amb difusor troncocònic de
plàstic, amb làmpada d'halogenur metàl·lic de 100 W,
amb bastidor metàl·lic i amb equip, acoblada al
suport, tipus IVA - 1 MT de la marca INDAL.

Rend.: 1,000 435,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 20,65000 = 7,22750
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 24,08000 = 8,42800

Subtotal: 15,65550 15,65550
Materials

BHN8HA70 u Llumenera asimètrica amb difusor troncocònic de
plàstic amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de 100
W, amb bastidor metàl·lic i allotjament per a
equip.Tipus IVA - 1 MT de la marca INDAL

1,000      x 419,18000 = 419,18000

Subtotal: 419,18000 419,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23483

COST DIRECTE 435,07033
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 435,07033

P-79 GJM4U010 u Purgador d'aire amb rosca de DN 2'', de 40 bar de
pressió de prova, 10/16 bar de pressió de treball, cos
i tapa de fundició i boia i parts internes d'acer
inoxidable, inclou accesoris necessaris per el seu
muntatge i instalació, col·locat en arqueta de
canalizació enterrada i provat.

Rend.: 1,000 182,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 24,08000 = 14,44800
A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 20,68000 = 12,40800

Subtotal: 26,85600 26,85600
Materials

BJM4U010 u Purgador d'aire amb rosca de DN 2'', de 40 bar de
pressió de prova, 10/16 bar

1,000      x 154,78000 = 154,78000

Subtotal: 154,78000 154,78000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40284

COST DIRECTE 182,03884
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,03884

P-80 GR44623G u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 40
a 45 cm, en contenidor de més de 80 l

Rend.: 1,000 277,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR44623G u Olea europaea de perímetre de 40 a 45 cm, en
contenidor de més de 80 l

1,000      x 277,03000 = 277,03000

Subtotal: 277,03000 277,03000

COST DIRECTE 277,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 277,03000

P-81 PA21SS76 PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 1,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-82 RSF49082 PA Reposició de serveis afectats de qualsevol tipus
(enllumenat,telec.,..), canvi d'aeri a soterrat.

Rend.: 1,000 5.540,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________


