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1. MEMÒRIA 
 
1.1. Introducció 
 
Aquest Pla Parcial vol desenvolupar dos àmbits de sòl urbanitzable a l’est del 
nucli urbà consolidat de Vallfogona de Balaguer. Tots dos àmbits formaran 
part d’un mateix sector. 
 
En aquest document es redacten les obres bàsiques d’urbanització, que 
correspon als treballs de moviment de terres per definir les traces i rasants de 
la vialitat, rodat, vianants, aparcament, etc., així com la realització de les 
xarxes soterrades de serveis d’abastament d’aigua, subministrament 
d’energia elèctrica, sanejament, telecomunicacions i gas, amb definició dels 
nodes de connexió, dipòsits, centrals de transformació, etc.; i amb grau de 
projecte executiu, segons l’article 96 del Decret 305/2006 i l’article 70 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme Decret legislatiu 1/2005. 
 
Amb el desenvolupament del present sector quedarà regulat i ordenat el nou 
teixit fent possible la seva consolidació. 
 
1.2. Situació i àmbit 
 
Els terrenys objecte d’aquest projecte inclouen dos àmbits discontinus del Pla 
Parcial: el primer a l’extrem sud-oest del terme municipal de Vallfogona de 
Balaguer entre els carrers Llorenç Pijuan Folguera, carrer de la Noguera (o 
carretera de Vallfogona de Balaguer) i carrer Pau Casals (o camí dels Arcs); i 
el segon al nord-est del nucli urbà, tocant la zona esportiva municipal i amb 
accés des del carrer Bellcaire. 
 
Dins l’àmbit d’actuació, s’hi troba afectada una canonada de reg, que dóna 
reg a les finques afectades pel Pla Parcial, una tanca de blocs de formigó, i 
una edificació existent (un cobert per a nau-magatzem). 
 
Existeix també una línia elèctrica aèria i una línia telefònica aèria que donen 
servei a les finques afectades pel Pla Parcial que caldrà enterrar. 
 
La superfície de l’àmbit desprès de realitzar un amidament topogràfic és de 
20.540,21 m2. 
 
1.3. Objecte del projecte 
 
L'article 11 del Decret 287/2003, de 4 de Novembre, Reglament parcial de la 
Llei 2/2002, de 14 de Març, d'urbanisme de Catalunya, desenvolupa amb 
precisió l'abast i contingut de la proposta d'obres d'urbanització bàsiques que 
hauran de contenir els plans parcials urbanístics. 
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Tenint en compte la fase d'aprovació inicial en què es troba el Pla parcial, 
aquest document es formalitza amb el detall d'un projecte tècnic, amb el 
contingut formal que per ell exigeix la legislació administrativa. 
 
Per tant, és objecte d'aquest document la descripció escrita i gràfica així com 
la valoració aproximada de les obres d'urbanització bàsiques que seran 
necessàries per a desenvolupar el Pla Parcial urbanístic corresponent a aquest  
sector de Vallfogona de Balaguer. 
 
Aquest document conté l'exposició i les característiques generals de les obres 
d'urbanització bàsiques que a continuació es descriuran, amb els seus 
aspectes funcionals, formals i constructius, així com del seu pressupost 
aproximat, basat en els amidaments i preus unitaris de mercat de les diferents 
partides d'obra considerades. 
 
1.4. Estat actual. Topografia i usos 

 
Els plànols d’aquest document estan extrets del Pla Parcial, i han estat 
confeccionats amb la base cartogràfica del ICC, amb un vol a escala 1/1000 
i amb una base topogràfica realitzada durant la redacció del Pla Parcial. 
 
L’empresa topogràfica que ha realitzat l’estudi topogràfic és Marcel Perelló, 
S.L., amb domicili al carrer Hospital 10, 25140 Arbeca, Garrigues; representat 
pel Marcel Perelló Gregori. 
 
Els terrenys corresponents a ambdós àmbits són sòls aptes per a urbanitzar i 
tenen una topografia bastant plana amb una lleugera pendent, més 
pronunciada a la part nord de l’àmbit de la zona esportiva.  
 
En la zona sud-est de l’àmbit del carrer de la Noguera es troba el punt més 
baix, amb una cota de nivell de 211,0 m, i la zona amb el punt més alt es 
troba a l’oest del sector on la cota de nivell és de 214,5 m. En la zona nord de 
l’àmbit de la zona esportiva es troba el punt més baix, amb una cota de nivell 
de 207,5 m, i la zona amb el punt més alt es troba a l’oest del sector on la 
cota de nivell és de 212,7 m. 
 
Aproximadament a la part central de l’àmbit del carrer de la Noguera es 
troba una construcció agrícola, un cobert per a l’emmagatzematge, que 
s’enderrocarà degut a què ocupa el vial públic proposat. Als plànols núm. 04a 
i 04b: Planta topogràfica, es grafia l’estat actual del terreny, inclòs edificació i 
instal·lacions presents en el mateix. 
 
1.5. Situació respecte de les infraestructures i serveis 
 
1.5.1. Vialitat: 
 
Els accessos als dos àmbits objecte d’aquest Pla Parcial estan assegurats.  
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El Passeig Sant Jordi, via principal del nucli que el travessa d’est a oest, ens 
condueix fins al dos àmbits. L’accés al primer àmbit es fa des d’un carrer 
perpendicular a aquest Passeig i és de nova creació. Des d’aquest carrer 
s’agafa perpendicularment el carrer de la Noguera que, paral·lel al passeig, 
travessa tot l’àmbit d’est a oest i comunica amb el carrer Llorenç Pijuan 
Folguera, que tanca tot el sector en sentit Nord-Sud.  Ambdós carrers estan 
parcialment urbanitzats. 
 
EL camí dels Arcs tanca l’àrea per la part inferior i delimita tot aquest àmbit. 
 
L’accés al segon àmbit, zona esportiva, es fa des d’un camí perpendicular al 
carrer de Bellcaire; parcialment urbanitzat. 
 
No existeix enllumenat en cap d’aquests vials de dins dels àmbits d’actuació, 
però sí, en els accessos. 
 
1.5.2. Energia elèctrica: 

 
Dins l’àmbit del Pla Parcial existeix una línia elèctrica aèria que s’haurà 
d’enterrar. Tot el sector tindrà una nova xarxa de subministrament elèctric. 

 
1.5.3. Xarxa d’aigua potable: 
 
A l’àmbit del carrer de la Noguera, a partir d’ara l’anomenarem “Àmbit 1”, la 
xarxa del polígon es pot connectar per dos punts a la xarxa general existent, 
però es realitzarà la connexió a l’extrem nord-est, amb canonada de 
diàmetre 110 mm, soterrada a través de la prolongació del carrer Llorenç 
Pijuan Folguera, que comunica amb la zona urbana consolidada. Es realitzarà 
tota la xarxa interior amb canonades de ø 110 i 63 mm de PEAD de 10 atm.  
 
A l’àmbit de la zona esportiva, a partir d’ara l’anomenarem “Àmbit 2”, la 
nova xarxa es connectarà per l’extrem sud amb la xarxa existent al carrer de 
Bellcaire, amb canonada de ø 110 i 63 mm de PEAD de 10 atm. 
 
1.5.4. Clavegueram: 
 
Les aigües residuals de l’àmbit 1, corresponents a tota la nova zona 
residencial, es poden recollir amb una xarxa de clavegueram connectada 
amb la xarxa general existent al carrer Pau Casals, a l’oest, i al carrer Saulons 
(o Carretera de Vallfogona), a l’est. Es proposa realitzar la connexió amb el 
carrer Saulons, al nord-est del polígon. 
 
Les aigües residuals de l’àmbit 2, corresponents a les instal·lacions del futur 
PAV-2,  es recolliran amb una xarxa de clavegueram que connectarà amb la 
xarxa general al carrer Bellcaire. 
 
Les aigües pluvials es recolliran mitjançant una xarxa d’embornals i seran 
conduïdes fins les sèquies existents pròximes. 
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1.5.5. Xarxa de reg per l’enjardinament: 
 
Dins el sector existeix una sèquia de reg que dóna servei a una de les finques 
de l’àmbit 1 que s’anul·larà desprès de l’execució del Pla Parcial. La zona 
verda proposada i l’arbrat del nou vial disposaran d’una nova xarxa de reg 
per a l’enjardinament, que s’alimentarà amb part de les aigües pluvials. 
 
1.5.6. Telecomunicacions: 
 
Dins l’àmbit 1 del sector es troba una línia de telefonia aèria que dona servei a 
les finques del sector i que es desmuntarà per crear la nova xarxa de 
telecomunicacions. 
 
1.5.7. Xarxa de gas natural: 
 
A l’Avinguda de Sant Jordi es troba la xarxa general de gas natural. Des dels 
dos àmbits es pot connectar a l’extrem est de l’Avinguda. 
 
1.6. Descripció de les obres 
 
1.6.1. Sistema viari i d’aparcaments 
 
Es projecta un nou carrer dins el sistema viari del sector, que travessa l’àmbit 1 
de nord a sud amb una amplada de 10 metres. La superfície total destinada a 
vialitat és de  6.653,33 m², que suposa un 32,39 % del Sector. 
 
Tots els carrers són de dos sentits amb una part de superfície destinada a la 
implantació d’aparcaments públics. Els carrers tenen una amplada d'entre 10 
i 12 metres. A l’àmbit del cr. de la Noguera, el nou vial que travessa en sentit 
nord-sud, tindrà un ús més restringit, amb unes voreres més amples i arbrat. 
 
El carrer de l’àmbit 2 actualment es troba parcialment urbanitzat. 
 
Les amplades dels carrers es troben dins els paràmetres per donar compliment 
a l’article 6 del Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionats urbanístics i 
de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/9. 
 
Les característiques de les xarxes d’infraestructures i serveis a implantar al 
sector, es reflecteixen en aquest projecte d’obres bàsiques d’urbanització. 
Amb el projecte d’urbanització complementari es donaran els detalls 
corresponents als treballs de pavimentació de calçades i voravies, arbrat, 
escales, enllumenat públic, disseny urbà amb mobiliari, jardineria, parcs i recs. 
 
Per veure les alineacions i rasants dels vials veure els plànols 05a i 05b: Vialitat: 
alineacions i rasants. Per l’amplada dels carrers, la reserva d’aparcaments 
que es fan dins el sector i les seves seccions, veure els plànols 11a – 11e: 
Vialitat: perfils i seccions. 
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Moviment de terres. 
Basant-se en l'estat d'alineacions tant en planta com en alçat, s'ha procedit a 
efectuar l'anivellament del terreny natural que ha d'ésser destinat a vials, 
aparcaments i voreres, amb l'objectiu de determinar el moviment de terres 
necessari per assolir les rasants. Els terrenys corresponents a ambdós àmbits 
són sòls aptes per a urbanitzar i tenen una topografia bastant plana amb una 
lleugera pendent, més pronunciada a la part nord de l’àmbit de la zona 
esportiva. Per això, el moviment de terres a realitzar serà mínim; tal i com 
s’expressa detalladament a l’estat d’amidaments. El volum final de terres que 
s'assoleixen en la totalitat del sector de manera resumida s'expressa al quadre 
següent: 
 

MOVIMENT DE TERRES 
Partida Volum (m3) 

Excavació de terres per a l’explanació 3.271,19 
Terraplenada i compactació 1.820,60 

Excavació de rases i pous per a serveis 555,55 
 
Vorades i rigoles. 
D'acord amb l'estat d'alineacions pels diferents vials representats als plànols, 
així com les diferents seccions transversals especificades, després del 
replanteig dels carrers es disposarà l'encintat de vorades i rigoles. La línia de 
vorada anirà sempre acompanyada de la corresponent rigola, segons el 
detall constructiu que es detalla als plànols 12a – 12e: Vialitat: perfils i seccions. 
La vorada s'ha previst prefabricada de formigó, tipus T2 de 12-15x25cm, tan 
rectes com corbes, i anirà col·locada sobre base de formigó de 15N/mm2, 
agafada amb morter de ciment tipus M-3. La rigola serà prefabricada de 
morter de ciment blanc de 20 cm d’amplada i 8 cm de gruix, amb base de 
formigó de 15 N/mm2, adossada per una cara a la vorera. El total de longitud 
de vorades i rigoles a col·locar s’expressa detalladament a l’estat 
d’amidaments, i es resumeix al quadre següent: 
 

ENCINTAT DE VORERES 
Partida Longitud d’encintat (m) 

Rigoles de morter blanc prefabricades 1.158,50 
Vorades de formigó prefabricades 1.158,50 

 
Per veure les alineacions i rasants de les vorades i rigoles veure els plànols 05a i 
05b: Vialitat: alineacions i rasants. Pels detalls, veure els plànols 11a – 11e: 
Vialitat: perfils i seccions. 
 
Ferms. 
El ferm projectat per als vials del Pla Parcial considera com a dada de partida 
un sòl natural a l'esplanada del tipus sòl tolerable, d'acord amb els paràmetres 
geotecnics de capacitat portant que especifica l'article 330 del vigent PG-3. 
La categoria del trànsit, s’adopta un ferm semirígid per a trànsit pesat T32 
format per paviment de mescla bituminosa en calent amb capa de rodadora 
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contínua semidensa, amb base de sòl-ciment sobre esplanada E1, secció del 
ferm 3212 segons la Instrucció de Carreteres 6,1-IC. El total d’esplanada i base 
de tot-u s’expressa detalladament a l’estat d’amidaments, i es resumeix al 
quadre següent, amb materials i gruixos: 
 

SECCIÓ DE FERM 
Capa Material Gruix (cm) Amidament (m3) 

Esplanada Sòl seleccionat 50 3.436,55 
Base Tot-u artificial 50 1.113,10 

Paviment bituminós MBC en 3 capes 18 --- 
 

Aquest document només valora els ferms fins a la capa de base de Tot-u 
artificial, establint-se si més no, l'estat d'alineacions en alçat amb la previsió de 
la cota final amb el paviment bituminós previst (18cm); de conformitat amb el 
que estipula l'article 96 de l’esmentat Decret 305/2006. Per veure les 
alineacions i rasants dels vials veure els plànols 05a i 05b: Vialitat: alineacions i 
rasants. Pels detalls dels ferms, veure els plànols 11a – 11e: Vialitat: perfils i 
seccions. 
 
1.6.2. Xarxa de servei: electrificació 
 
Es preveu el subministrament elèctric del sector amb 2 centres de 
transformació, situats a la zona de serveis tècnics. La proposta presentada als 
plànols haurà de ser aprovada o si s’escau redissenyada per la companyia 
distribuïdora FECSA ENDESA, que presentarà tanmateix la seva proposta. 
Probablement no diferirà molt de la que ara es presenta, ja que els 
condicionants de potència i distribució estan prou definits, i s’ha treballat 
d’acord amb els paràmetres estàndards de la companyia FECSA ENDESA. 
 
Disposició general. 
S’ha dotat de potència elèctrica per a cada parcel·la en baixa tensió, amb 
la carrega prevista segons el servei esperat, a partir d’un nou centre de 
transformació a instal·lar en el lloc indicat als plànols. Totes les canalitzacions 
son soterrades. Als plànols s’inclouen els diferents elements que formen part de 
les xarxes de Mitja i Baixa tensió, els detalls constructius de les canalitzacions i 
les seccions de les rases.  
 
Mitja Tensió. 
A partir de la xarxa existent a la població, es realitzarà un ramal entrada –
sortida  de conductor 18/30 kV en canalització soterrada per la vorera del 
carrer de la Noguera  fins a una nova estació transformadora situada al límit 
del pla parcial, en una parcel·la destinada a serveis tècnics també al carrer 
de la Noguera. L’estació transformadora serà del tipus prefabricat  Ormazabal 
model PFU 4 o equivalent, instal·lada en  superfície sobre llit de sorra. La 
potència del transformador serà la normalitzada per FECSA ENDESA de 635 
kVA, suficient segons el càlcul per atendre les necessitats del nou polígon 
residencial, amb una reserva de potència per a altres usos i ampliacions. 
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Baixa Tensió. 
La xarxa de baixa tensió es farà de forma mallada a partir del centre de 
transformació. Es disposarà de diversos circuits amb protecció per fusibles en 
capçalera dins les cel·les de baixa tensió al centre de transformació. La xarxa 
estarà constituïda per conductors d’alumini unipolars de 240 mm2, RV 0,6/1 kV, 
en canalització soterrada per la vorera. A cada parcel·la s’instal·larà una 
caixa general de protecció de superfície (CGP), en mòdul de formigó 
prefabricat sobre pedestal d’obra, per tal de poder atendre a les futures 
edificacions. Les CGP disposaran de fusibles adaptats als serveis que han de 
suportar, entre 80 i 400 A. Seran del tipus esquema 9 UNESA d’entrada i sortida. 
Hi haurà  una caixa per a cada parcel·la en edificació unifamiliar, i dues per a 
cada parcel·la d’edificació plurifamiliar. S’haurà d’eliminar qualsevol línia 
aèria existent dins l’àmbit del Pla Parcial, i integrar-la a la nova xarxa. 
 
Dimensionat. 
Pel dimensionat de la xarxa de baixa tensió, i la justificació de la potencia del 
centre de transformació, s’ha atès a allò que determina el Reglamento  
Electrotécnico para Baja Tensión, i el càlcul de previsió de càrregues que 
preveu. El desenvolupament dels càlculs es descriurà al projecte 
d’urbanització. 
 
Redisseny de la xarxa. 
La xarxa ha estat dissenyada segons els paràmetres habituals de la 
companyia distribuïdora FECSA ENDESA i el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión. Tanmateix, caldrà sotmetre a la companyia aquest disseny per 
tal que els seus serveis tècnics en puguin aportar els aspectes que considerin 
oportuns i si s’escau, la seva aprovació. Tanmateix, els tècnics de FECSA 
ENDESA hauran d’estar presents en la direcció d’obra i se’ls comunicarà tot els 
detalls del procés executiu. 
 
Proves. 
La xarxa se sotmetrà a les proves d’aïllament, càrrega i continuïtat que 
determini el protocol de FECSA ENDESA per tal de poder garantir el seu 
correcte funcionament, i pugui ser lliurada a la seva gestió. 
 
La xarxa elèctrica es defineix gràficament als plànols 08a i 08b: Xarxa baixa i 
mitja tensió. 
 
1.6.3. Xarxa de servei: Aigua 
 
Es defineixen les característiques de les instal·lacions de la xarxa d’aigua 
potable per al Pla Parcial. Aquesta definició és una proposta que haurà de ser 
aprovada o si s’escau redissenyada per la companyia concessionària  del 
servei, SOREA. 
 
Cabals previstos. 
Els cabals previstos son de 100 litres/dia per habitant, 400 litres/dia per 
habitatge. Hi ha 24 habitatges unifamiliars i 50 habitatges en 7/9 bateries 
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d’habitatge plurifamiliar. En total, s’haurà de garantir un cabal total en el 
ramal d’entrada de 32.4 m3 /dia. Tanmateix, la xarxa caldrà dimensionar-la 
per atendre els hidrants exteriors per a incendi H-100, de forma que en el cas 
mes desfavorable caldrà garantir un cabal de 30 l/s en un dels hidrants. 
Aquest fet és el que mes condiciona el dimensionat de la xarxa. Els hidrants 
estaran disposats de forma que en cap cas s’hagi de recórrer més de 100 m 
en espais comuns per tal de trobar-ne un. 
 
Pressió de subministrament. 
La pressió de subministrament serà de 3.5 kg/cm2 en el punt mes 
desfavorable. 
 
Disposició general. 
La xarxa s’ha disposat de forma mallada, des d’una connexió a la xarxa 
existent. Es garanteix així un millor servei en cas d’avaria, amb la corresponent 
sectorització amb les vàlvules necessàries per poder aïllar avaries o 
reparacions. Les canonades estaran dins de rases a l'efecte, en llit de sorra i 
cobertes amb sauló, amb protecció de formigó en vorera, i en dau de 
formigó en calçada, segons detalls constructius en plànols adjunts i segons el 
plec de condicions. Les derivacions i unions es faran amb accessoris d’acer, 
amb juntes de neoprè. Els canvis de direcció estaran embeguts en daus de 
formigó HM-15 per evitar moviments en cas de cops d’ariet o sobrepressions. 
 
Dimensionat. 
El dimensionat s’ha fet amb l’ajut de computadora, amb el programa EPAnet 
de la Environement Protection Agency (U.S. Governement) adaptat per la 
Universitat Politècnica de València. El fet de disposar de tres hidrants d’acord 
amb la normativa vigent, condiciona totalment la xarxa, i obliga a la 
instal·lació de canonades de fosa dúctil de 110 mm de diàmetre, amb interior 
de morter de ciment i junta automàtica flexible, per poder garantir el servei. 
Aquesta condició és superior a la condició de subministrar els cabals 
necessaris per als consums dels habitatges i el reg de la zona verda. 
 
Comptadors. 
Els comptadors s’instal·laran en el cas dels habitatges unifamiliars a la façana 
de la finca, en armari a l'efecte, amb tapa normalitzada i clau gis21, i desguàs 
amb sifó. Les arquetes i les derivacions en T d’aquestes parcel·les s’executaran 
en el procés d’urbanització per evitar posteriors actuacions a les voreres 
acabades. En el cas dels edificis plurifamiliars, s’instal·laran bateries de 
comptadors en armaris ventilats, i amb desguàs amb sifó. Disposaran 
tanmateix de clau general de pas a la vorera. 
 
Redisseny de la xarxa. 
La xarxa ha estat dissenyada segons els paràmetres habituals de la 
companyia gestora del servei SOREA. Tanmateix, caldrà sotmetre a la 
companyia aquest disseny per tal que els seus serveis tècnics en puguin 
aportar els aspectes que considerin oportuns i si s’escau, la seva aprovació. 
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Tanmateix, els tècnics de SOREA estaran presents en la direcció d’obra i se’ls 
comunicarà tot els detalls del procés executiu. 
 
Proves. 
La xarxa se sotmetrà a les proves de pressió, estanquitat i sanitaris que 
determini el protocol de SOREA per tal de poder garantir el seu correcte 
funcionament, i pugui ser lliurada a la seva gestió. 
 
La xarxa d’aigua es defineix gràficament als plànols 07a i 07b: Xarxa d’aigua. 
 
1.6.4. Xarxa de servei: Sanejament 
 
Segons la informació facilitada pel propi Ajuntament de Vallfogona de 
Balaguer, la xarxa municipal de clavegueram existent posseeix el traçat que 
s'assenyala als plànols 03a i 03b: Topografia i serveis existents i 06a i 06b: Xarxa 
de sanejament. 
 
D'acord amb l'anterior, i seguint un criteri de sostenibilitat, s'ha projectat una 
xarxa separativa unitària al Pla Parcial amb l'esquema de vessament que 
s'assenyala als mateixos plànols. 
 
Aquest esquema de recollida d’aigües residuals i pluvials es realitzarà amb 
canonades de ø 315 i 400 mm de polietilè corrugat. 
 
Les aigües pluvials es recolliran mitjançant una xarxa d’embornals i seran 
conduïdes, per gravetat, fins les sèquies existents pròximes. 
 
La meitat aproximadament de la xarxa d’aigües residuals es connectarà a la 
xarxa general existent als dos àmbits, i l’altra meitat de l’àmbit 1 es conduirà 
fins la cota més baixa a l’extrem sud-est, on es recolliran les aigües residuals en 
un dipòsit que l’Ajuntament ja ha acceptat col·locar (es tracta d’un terreny 
municipal), i des d’allà una bomba vertical amb triturador bombarà les aigües 
residuals amb una canonada de ø 315 mm fins a la connexió amb la xarxa de 
sanejament existent situada carrer Llorenç Pijuan Folguera amunt.  
 
El nou clavegueram es defineix gràficament als plànols 06a i 06b: Xarxa de 
sanejament. 
 
1.6.5. Xarxa de servei: Telecomunicacions 
 
Es defineixen les característiques de les instal·lacions de la xarxa de telefonia 
per al Pla Parcial. Aquesta definició és una proposta que haurà de ser 
aprovada o si s’escau redissenyada per la companyia distribuïdora Telefónica 
de España, la qual presentarà tanmateix la seva proposta. Probablement no 
diferirà molt de la que ara es presenta, ja que els condicionants de potència i 
distribució estan prou definits, i s’ha treballat d’acord amb els paràmetres 
estàndards de la companyia Telefónica de España. 
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Disposició general. 
La disposició serà l'habitual en les xarxes que desenvolupa Telefónica arreu.  
Xarxa Troncal: Es construirà una xarxa troncal amb arquetes dobles D de 
100x100x100 amb tapa de formigó a la vorera, en els extrems dels carrers i 
canvis de direcció. Al costat d’aquestes arquetes, en superfície en vorera i al 
límit de les parcel·les, se situaran les caixes repartidores d’escomeses. Les 
caixes seran plàstiques, model normalitzat de telefònica, sobre pedestal 
d’obra amb canalitzacions fins l’arqueta. Les arquetes estaran connectades 
entre si amb conductors multiparell pressuritzats, amb empalmaments a les 
arquetes i derivacions a les caixes repartidores. La xarxa troncal es 
connectarà  a la xarxa existent de la vil·la, ampliant-la. Els conductors aniran 
en canalització soterrada, en dos tubs de polietilè de 150mmØ dins de prisma 
de formigó d’arqueta a arqueta. 
Xarxa d’escomeses: De cada caixa repartidora sortiran les escomeses per a 
cada edifici o parcel·la. A tal efecte, davant de cada parcel·la o previsió 
d’edifici se situarà a la vorera una arqueta tipus H de 40x40x40 cm, amb tapa 
de fosa de ferro. Les arquetes H estaran connectades entre si i amb les 
arquetes dobles D amb dos tubs de 63 mm Ø, també en prisma de formigó, 
en canalització soterrada a la vorera. Cada edificació a la parcel·la 
corresponent haurà de connectar la seva xarxa interior amb l'arqueta H que li 
correspongui. S’haurà d’eliminar qualsevol línia aèria existent dins l’àmbit del 
Pla Parcial, i integrar-la a la nova xarxa. 
 
Dimensionat. 
Pel dimensionat de la xarxa telefonia s’ha pres com a referència els habituals 
paràmetres de la companyia Telefónica de España per a noves 
urbanitzacions. La xarxa podrà admetre les exigències actuals de 
comunicacions per cable, i amb capacitats suficient per a posteriors 
ampliacions en el servei. 
 
Redisseny de la xarxa. 
Caldrà sotmetre a la companyia Telefónica de España aquest disseny per tal 
que els seus serveis tècnics en puguin aportar els aspectes que considerin 
oportuns i si s’escau, la seva aprovació. Tanmateix, els tècnics de Telefònica 
de España hauran d’estar presents en la direcció d’obra i se’ls comunicarà tot 
els detalls del procés executiu. 
 
Proves. 
La xarxa se sotmetrà a les proves d’aïllament, càrrega i continuïtat que 
determini el protocol de Telefònica de España per tal de poder garantir el seu 
correcte funcionament, i pugui ser lliurada a la seva gestió. 
 
Les telecomunicacions es defineixen gràficament als plànols 09a i 09b: Xarxa 
de telecomunicacions. 
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1.6.6. Xarxa de servei: Gas natural 
 
Es defineixen les característiques de les instal·lacions de la xarxa de 
subministrament de gas natural per al Pla Parcial. Aquesta definició és una 
proposta que haurà de ser aprovada o si s’escau redissenyada per la 
distribuïdora GAS NATURAL. 
 
Cabals previstos. 
Tot i que el Pla Parcial preveu un màxim de 74 habitatges, els cabals previstos 
són per alimentar 75 habitatges: 

Mercat 
domèstic habitatges 

Caldera 
te/h calefacció 

consum 
m3(n)/h 

consum 
kWh/h 

Nous 
habitatges 75 20/20 100% 72,09 838,4 

PCS mig de referència per al càlcul en kWh: 10.000Kcal/m3(n) 
 
Pressió de subministrament. 
La pressió de subministrament serà Mitja Pressió A 1500 amb una pressió de 
garantia de 50 mbar, a la connexió a la xarxa existent. 
 
Disposició general. 
La xarxa s’ha disposat de forma mallada, des d’una connexió a la xarxa 
existent. Es garanteix així un millor servei en cas d’avaria, amb la corresponent 
sectorització amb les vàlvules necessàries per poder aïllar avaries o 
reparacions. Les canonades estaran dins de rases a l'efecte, en llit de sorra i 
cobertes amb sauló, amb protecció de formigó en vorera, i en dau de 
formigó en calçada, segons detalls constructius en plànols adjunts i segons el 
plec de condicions, a la profunditat indicada i respectant les distancies 
mínimes a altres serveis. No es considera la instal·lació de cap estació ERM ja 
que el nombre d’abonats és relativament petit, i la xarxa existent hauria de 
poder suportar amb garanties l’augment del consum. 
 
Dimensionat. 
El dimensionat s’ha fet segons els habituals paràmetres emprats per la 
companyia Gas Natural a la instal·lació de xarxes de distribució. Per a un 
modelat de la xarxa i el seu comportament a nivell d’anàlisi teòric i simulació, 
caldrà disposar dels estudis de la companyia Gas Natural, i especialment el 
comportament de la xarxa existent que alimenta els actuals habitatges de 
l'entorn, i com suportarà l’augment de consum. La canonada serà del tipus 
polietilè per a gas natural, de color groc segons les especificacions de Gas 
Natural, PE-110. La dimensió ha de permetre el subministrament d’aquests 
habitatges, i d’altres que es puguin edificar més enllà en el futur i que per tant 
hauran d’utilitzar també aquesta xarxa. 
 
Comptadors. 
Els comptadors, del tipus G-4 s’instal·laran en el cas dels habitatges unifamiliars 
a la façana de la finca, en armari a l'efecte, amb tapa normalitzada i clau gis, 
ventilats. Les arquetes i les derivacions en T d’aquestes parcel·les s’executaran 
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en el procés d’urbanització per evitar posteriors actuacions a les voreres 
acabades. En el cas dels edificis plurifamiliars, s’instal·laran bateries de 
comptadors en armaris ventilats. Disposaran tanmateix de clau general de 
pas a la vorera. 
 
Redisseny de la xarxa. 
La xarxa ha estat dissenyada segons els paràmetres habituals de la 
companyia subministradora GAS NATURAL. Tanmateix, caldrà sotmetre a la 
companyia aquest disseny per tal que els seus serveis tècnics en puguin 
aportar els aspectes que considerin oportuns i si s’escau, la seva aprovació. 
Tanmateix, els tècnics de GAS NATURAL estaran presents en la direcció d’obra 
i se’ls comunicarà tot els detalls del procés executiu. 
 
Proves. 
La xarxa se sotmetrà a les proves de pressió, estanquitat i sanitaris que 
determini el protocol de Gas Natural per tal de poder garantir el seu correcte 
funcionament, i pugui ser lliurada a la seva gestió. En tot cas en tractar-se 
d’una xarxa MPA 1500 s’haurà de preveure els criteris previstos com a 
instal·lació receptora i principalment la proba d’estanquitat serà a 1bar. 
 
La xarxa de gas natural es defineix gràficament als plànols 10a i 10b: Xarxa de 
gas natural. 
 
1.7. Termini d’execució 
 
D'acord amb el tipus d'obra projectada, i les condicions tècniques de la seva 
realització, es considera suficient un període d'execució de 10 mesos fins al 
seu acabament. 
 
 
 

A Badalona, 8 d’abril de 2008, 

 
 

Signatura 
 

 
 
 
 

FRANC SALÓ i TEJEDOR - arquitecte 
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ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 
 
 

1- NORMATIVA APLICABLE 
2- INFORME DE L’AIGUA 
3- MEMÒRIA ESTACIÓ DEPURADORA COMPACTA “BIOTRIT-400” 
4- MEMÒRIA ESTACIÓ DEPURADORA COMPACTA “BIOTRIT-80” 
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ANNEX 1: NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 
 
 
 
ÍNDEX NORMATIVA D’URBANITZACIÓ 
 
 
 

1 General 
 

2 Vialitat 
 

3 Genèric d’instal·lacions urbanes 
 

4 Xarxes de proveïment d’aigua potable 
 

5 Xarxes de sanejament 
 

6 Xarxes de distribució de gas canalitzat 
 

7 Xarxes de distribució d’energia elèctrica 
 

8 Xarxes de telecomunicacions 
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NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 
 
 
 
GENERAL 
 
• Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC núm. 4436 de 26/07/2005) 
 

• Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació  DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. 
Intervenció dels bombers 
(BOE 28/03/2006) 

 
• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 

edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 

 
• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 

• Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 

• Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 

 
 
VIALITAT 
 
• Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 

“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
 

• Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
 

• Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE núm. 28 de 2/02/2000) 

 
• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje 

superficial” 
(BOE 17/09/1990) 
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• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de 
calidad. 

 
• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras” 
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
 
Posteriors modificacions: 
 Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
 Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
 Ordre Circular 293/86 T. 

Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 
Ordre Circular 295/87 T 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar-se PG-4) 
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats 
(BOE 22/1/2000). 
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de contenció de 
vehicles (BOE 28/01/2000). 
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 
6/03/2002) 
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, 
drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 
Ordre Circular 8/01. 
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions 
tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.   
 

 
• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 

Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 

 
 
GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 
 
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel 
que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
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• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 

 
• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 
• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
 
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 

 
• Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 

hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 
 

• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 

 
• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua i el consumo humano  
(BOE 21/02/2003) 

 
• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 

 
• Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 

(DOGC 22/07/99) 
 
• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua 
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
 

• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
• Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit 

metropolità 
 
Hidrants d’incendi 

 
• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 

edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 
 

• Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra incendios” 
(BOE núm. 298 de 14/12/1993) 
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XARXES DE SANEJAMENT 
 
• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

 
• Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 
 

• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE núm. 228 de 23/09/1986) 

 
Àmbit municipal o supramunicipal: 
 
• Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  

(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOPB núm. 128, de 29/05/1997) 

 
• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 

Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials  
(BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d’errades BOP núm. 181 de 30/07/1999) 

 
 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
 
• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 

gaseosos y sus instrucciones complementarias” 
(BOE 4/09/2006)  

 
• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 

gaseosos.  
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes 
y acometidas de combustibles gaseosos”. (Quedarà derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006). 
 

• Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) (Quedarà derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006). 
 

 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 
Sector elèctric 
 
• Llei 54/1997 del Sector elèctric 
 
• Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució 

comercialització d’instal·lacions d’energia elèctrica.  
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 
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• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament 
elèctric. 
(DOGC 18/12/2001) 
 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. Normes tècniques particulars 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(BOE: 22/2/2007) 
 

Alta Tensió 
 
• Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”.  

(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969) 
 

Baixa Tensió 
 
• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 
Centres de Transformació 
 
• Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 

en centrales eléctricas y centros de transformación”  
(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83) 
 

• Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación” 
(BOE núm. 183 de 01/08/1984) 

 
• Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 
 
• Especificacions tècniques de companyies subministradores 
 
Enllumenat públic 
 
• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 

(DOGC 12/06/2001) 
 

• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-
09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 
 

• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
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XARXES DE TELECOMUNICACIONS 
 
• Especificacions tècniques de les Companyies: 

 
− NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”. 

 
− NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos 

industriales”. 
 

− Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976 
 
• Plec de Condicions de LOCALRET 
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ANNEX 2: INFORME DE L’AIGUA 
 
 
 
ÍNDEX GENERAL INFORME DE L’AIGUA 
 
MEMÒRIA 
 

1 Introducció 
 

2 Càlcul d’aigües  pluvials 
 

3 Característiques de la xarxa d’aigües pluvials 
 

4 Càlcul d’aigües  residuals 
 

5 Característiques de la xarxa d’aigües residuals 
 

6 Càlculs de l’aigua potable 
 

7 Característiques de l’aigua potable i incendis 
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MEMÒRIA 
 
1. Introducció 
 
La xarxa de sanejament prevista és del tipus separatiu amb una conducció 
per aigües pluvials i una altra per aigües residuals. 
 
La xarxa d’aigües pluvials es projecta amb canonades de ø 315 i 400 mm de 
polietilè corrugat, amb un pendent aproximat del 0,5%. 
 
Als dos àmbits les aigües pluvials es recolliran mitjançant una xarxa de 20 
embornals directament connectats a la nova xarxa amb canonades de ø 200 
mm, i seran conduïdes fins les sèquies existents pròximes. 
 
La xarxa d’aigües residuals es projecta amb canonades de ø 315 mm de 
polietilè corrugat, amb un pendent aproximat del 0,5%. La connexió a les 
diferents parcel·les es realitzarà amb canonades de ø 200 mm. 
 
Les aigües residuals de l’àmbit 1, corresponents a tota la nova zona 
residencial, es recolliran amb una xarxa de clavegueram que connectarà 
finalment amb el carrer Saulons, al nord-est del polígon. A la part nord, que 
per gravetat ho permeti, les aigües residuals es conduiran directament fins el 
clavegueram existent en aquest vial. 
 
La resta es conduirà fins la cota més baixa a l’extrem sud-est, on es recolliran 
les aigües residuals en un dipòsit, on es depuraran i es bombaran per 
connectar-les a la xarxa municipal esmentada. 
 
Les aigües residuals de l’àmbit 2, corresponents a les instal·lacions del futur 
PAV-2,  es recolliran en el punt més baix on es depuraran i es bombaran per 
conduir-les amb una xarxa de clavegueram que connectarà amb la xarxa 
general al carrer Bellcaire. 
 
Per a la recollida d’aigües pluvials i residuals de les parcel·les qualificades com 
a habitatge unifamiliar en filera s’ha previst la instal·lació de tronetes 
prefabricades amb dues finestres de formigó de ø 30 cm mínim que recolliran 
les aigües de dues parcel·les veïnes. Per a les escomeses domiciliàries 
s’instal·larà una peça especial amb sortida de ø 200 mm. 
 
Es projecten 13 pous de registre prefabricats de ø 1 m i tapa de foneria de ø 
600 mm. 
 
El clavegueram es defineix gràficament als plànols 06a i 06b: Xarxa de 
sanejament. 
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2. Càlcul d’aigües pluvials 
 
Per calcular la xarxa d’aigües pluvials s’ha seguit el mètode racional 
especificat a la Instrucció de carreteres, fixant un període de retorn de 10 
anys. 
 
Per a la zona de Vallfogona de Balaguer la precipitació horària màxima és de 
41’11 litres/m2. Entrant en les corbes IDF amb aquesta intensitat horària i amb 
un temps de concentració de 10 minuts, obtenim una intensitat de 61’97 
mm/h o 61’97 litres/m2. 
 
1- Àmbit 1: Considerant la xarxa projectada les superfícies són les següents: 
 
Vials = 4.888,62 / 2 = 2.444,31 m2 
Parcel·les = 9.480,56 / 2 = 4.740,28 m2 
 
Dividit entre 2, fent la hipòtesi que només la meitat de l’aigua va a parar als 
embornals. Aplicant el coeficient d’escorrentiu d’ 1,00 als vials i de 0,80 a les 
parcel·les en la següent fórmula: 
 

Q =  C x I x A 
   3.600 

on C= Coeficient d’escorrentiu, I= Intensitat horària per tc., A= Superfície 
 

Qvials = 1,00 x 67,97 l/h x 2.444,31 m2 = 46,15 l/s 
      3.600,00     

           

Qparcel·les = 0,80 x 67,97 l/h x 4.740,28 m2 = 71,60 l/s 
      3.600,00     
 
S’obté un cabal: 

Q = 117,75 l/s 
 
(Qvial = 46,15 l/s; Qparcel = 71,60 l/s ) 
 
Per aquests cabals i pendents mitges del 0,5%, el diàmetre resultant segons la 
fórmula de MANNING, amb η= 0,008 corresponent a canonades de polietilè 
és igual a 400 mm. 
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Equació de Manning: 

      
 
S’obté un diàmetre: 

d = 0,307 m 
 
1- Àmbit 2: Considerant la xarxa projectada les superfícies són les següents: 
 
Vials = 1.764,71 / 2 = 882,36 m2 
Parcel·les = 2.292,84 / 2 = 1.146,42 m2 
 
Dividit entre 2, fent la hipòtesi que només la meitat de l’aigua va a parar als 
embornals. Aplicant el coeficient d’escorrentiu d’ 1,00 als vials i de 0,80 a les 
parcel·les en la següent fórmula: 
 

Q =  C x I x A 
   3.600 

on C= Coeficient d’escorrentiu, I= Intensitat horària per tc., A= Superfície 
 

Qvials = 1,00 x 67,97 l/h x 882,36 m2 = 16,66 l/s 
      3.600,00     

           

Qparcel·les = 0,80 x 67,97 l/h x 1.146,42 m2 = 17,32 l/s 
      3.600,00     
 
S’obté un cabal: 

Q = 33,98 l/s 
 
(Qvial = 16,66 l/s; Qparcel = 17,32 l/s ) 
 
Per aquests cabals i pendents mitges del  0,5%, el diàmetre resultant segons la 
fórmula de MANNING, amb η= 0,008 corresponent a canonades de polietilè 
és igual a 315 mm. 
 
Amb l’equació de Manning, s’obté un diàmetre: 

d = 0,192 m 
 
 
3. Característiques de la xarxa d’aigües pluvials 
 
La xarxa d’aigües pluvials es projecta amb diàmetres exteriors de 315 i 400, 
essent el seu pendent aproximadament  0,5%. 
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Els diàmetres de 315 mm es col·locaran a l'inici dels trams de canonada i 
s’anirà augmentat progressivament el diàmetre a 400 mm en els punts on 
s’uneixin dos o més canonades, per a poder desguassar així tot el cabal 
portant. A l’àmbit 2 només s’utilitzaran diàmetres de 315 mm. 
 
Es projecten pous de registre prefabricats d'1 metre de diàmetre i tapa de 
foneria dúctil de 650 mm de diàmetre. 
 
Les conduccions tant de pluvials com residuals s'han projectat amb tubs de 
polietilè amb maneguet d’unió i junta elàstica amb una rígida corresponent a 
la Classe 4. 
 
Les aigües pluvials es recullen mitjançant embornals directes connectats a la 
xarxa d’aigües pluvials amb canonades de polietilè de 200 mm de diàmetre. 
 
Per a la recollida d'aigües de les parcel·les, s'han previst tronetes 
uniparcel·laries i biparcel·laries prefabricades de formigó amb finestres de 
formigó de 30 cm de diàmetre mínim. 
 
Per a la unió entre el tub general de la xarxa i les escomeses domiciliàries i els 
embornals es col·locarà una peça especial amb una goma, que encaixa 
amb el tub de ø 200 mm i el tub general, i recobert de formigó HM-15. 
 
Les aigües pluvials de l’àmbit 1 es conduiran a partir d’una canonada de 
diàmetre 400 mm i a l’àmbit 2 es conduiran a partir d’una canonada de 
diàmetre 315 mm i seran conduïdes, per gravetat, fins les sèquies existents 
pròximes. 
 
El clavegueram es defineix gràficament als plànols 06a i 06b: Xarxa de 
sanejament, on es troben dibuixades totes les canonades d’aigües pluvials i 
residuals amb els pous de registre. 
 
4. Càlcul d’aigües residuals 
 
Per calcular la xarxa d’aigües residuals que es pot produir a la urbanització de 
la zona es tenen en compte els cabals mitjans pels diferents aparells que es 
poden trobar dins els habitatges: banys, lavabos, inodors, etc. 
 
Es considera un cabal punta d’aigües residuals per habitatge de 0.30 l/s, 
tenint en compte que dins del sector hi ha projectades com a màxim 75 
habitatges, surt un cabal punta de 22,50 l/s d’aigües residuals, tot procedent 
de l’àmbit 1. 
 
Segons les taules per canonades de polietilè corrugat, aplicant la formula de 
Manning, per un diàmetre exterior de 315 mm i interior de 271 mm, amb un 
pendent del 0,5%, un coeficient de rugositat del 0.007 i una alçada de la 
làmina del 94 %, el cabal que pot dur és de 108,20 l/s. Amb això es pot 
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comprovar que hi ha un diàmetre suficient per poder donar servei a tot el 
polígon (108,20 l/s > 22,50 l/s). 
 
Equació de Manning:     Q = 1/n * Rn2/3 * I1/2 * S 
on n = Rugositat de la canonada, Rn= Radi hidràulic de la secció (àrea / 
perímetre mullat), I = pendent, S = Superfície. 
 
S’obté un cabal: 

Q = 108,20 l/s 
 
Aquest sobredimensionament de la canonada, va destinat a possibles 
ampliacions de la zona, tanmateix, és més difícil el poder produir-se un embús 
de la canonada degut al major diàmetre de la mateixa. 
 
5. Característiques de la xarxa d’aigües residuals 
 
La xarxa d’aigües pluvials es projecta als dos àmbits amb diàmetre exterior de 
315, essent el seu pendent aproximadament  0,5%. 
 
Es projecten pous de registre prefabricats d'1 metre de diàmetre i tapa de 
foneria dúctil de 650 mm de diàmetre. 
 
Totes les conduccions s'han projectat amb tubs de polietilè. Així mateix per la 
recollida d'aigües de les parcel·les, s'ha previst instal·lar tronetes prefabricades 
amb finestres de formigó de 30 cm de diàmetre mínim. 
 
Per a la unió entre el tub general de la xarxa i les escomeses domiciliàries i els 
embornals es col·locarà una peça especial amb una goma, que encaixa 
amb el tub de ø 200 mm i el tub general, i recobert de formigó HM-15. 
 
Les aigües residuals de l’àmbit 1, corresponents a tota la nova zona 
residencial, es connectarà amb el carrer Saulons, al nord-est del polígon. A la 
part nord, on per gravetat ho permet, les aigües residuals es conduiran 
directament fins el clavegueram existent en aquest vial. 
 
La resta es conduirà fins la cota més baixa a l’extrem sud-est, on es recolliran 
les aigües residuals en un dipòsit que l’Ajuntament ja ha acceptat col·locar 
(es tracta d’un terreny municipal), on es depuraran amb una estació 
depuradora BIOTRIT-400 i es bombaran per connectar-les a la xarxa municipal 
esmentada. 
 
Les aigües residuals de l’àmbit 2, corresponents a les instal·lacions del futur 
PAV-2,  es recolliran en el punt més baix on es depuraran amb una estació 
depuradora BIOTRIT-80 i es bombaran per conduir-les amb una xarxa de 
clavegueram que connectarà amb la xarxa general al carrer Bellcaire. 
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El clavegueram es defineix gràficament als plànols 11a i 11b: Xarxa de 
sanejament, on es troben dibuixades totes les canonades d’aigües pluvials i 
residuals amb els pous de registre. 
 
6. Càlculs de l’aigua potable 
 
Els cabals previstos son de 100 litres/dia per habitant, 400 litres/dia per 
habitatge. Hi ha 24 habitatges unifamiliars i 50 habitatges en 7/9 bateries 
d’habitatge plurifamiliar. En total, s’haurà de garantir un cabal total en el 
ramal d’entrada de 32.4 m3 /dia. Tanmateix, la xarxa caldrà dimensionar-la 
per atendre els hidrants exteriors per a incendi H-100, de forma que en el cas 
mes desfavorable caldrà garantir un cabal de 30 l/s en un dels hidrants. 
Aquest fet és el que mes condiciona el dimensionat de la xarxa. Els hidrants 
estaran disposats de forma que en cap cas s’hagi de recórrer més de 100 m 
en espais comuns per tal de trobar-ne un. 

 
La pressió de subministrament serà de 3.5 kg/cm2 en el punt mes 
desfavorable. 

 
El dimensionat s’ha fet amb l’ajut del programa EPAnet de la Environement 
Protection Agency (U.S. Governement) adaptat per la Universitat Politècnica 
de València. El fet de disposar de tres hidrants d’acord amb la normativa 
vigent, condiciona totalment la xarxa, i obliga a la instal·lació de canonades 
de fosa dúctil de 110 mm de diàmetre, amb interior de morter de ciment i 
junta automàtica flexible, per poder garantir el servei. Aquesta condició és 
superior a la condició de subministrar els cabals necessaris per als consums 
dels habitatges i el reg de la zona verda. 
 
La xarxa d’aigua es defineix gràficament als plànols 07a i 07b: Xarxa d’aigua. 
 
7. Característiques de la xarxa d’aigua potable i incendis 
 
Es defineixen les característiques de les instal·lacions de la xarxa d’aigua 
potable per al Pla Parcial. Aquesta definició és una proposta que haurà de ser 
aprovada o si s’escau redissenyada per la companyia concessionària del 
servei, SOREA. 
 
La xarxa s’ha disposat de forma mallada, des d’una connexió a la xarxa 
existent. Es garanteix així un millor servei en cas d’avaria, amb la corresponent 
sectorització amb les vàlvules necessàries per poder aïllar avaries o 
reparacions. Les canonades estaran dins de rases a l'efecte, en llit de sorra i 
cobertes amb sauló, amb protecció de formigó en vorera, i en dau de 
formigó en calçada, segons detalls constructius en plànols adjunts i segons el 
plec de condicions. Les derivacions i unions es faran amb accessoris d’acer, 
amb juntes de neoprè. Els canvis de direcció estaran embeguts en daus de 
formigó HM-15 per evitar moviments en cas de cops d’ariet o sobrepressions. 
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Els comptadors s’instal·laran en el cas dels habitatges unifamiliars a la façana 
de la finca, en armari a l'efecte, amb tapa normalitzada i clau gis21, i desguàs 
amb sifó. Les arquetes i les derivacions en T d’aquestes parcel·les s’executaran 
en el procés d’urbanització per evitar posteriors actuacions a les voreres 
acabades. En el cas dels edificis plurifamiliars, s’instal·laran bateries de 
comptadors en armaris ventilats, i amb desguàs amb sifó. Disposaran 
tanmateix de clau general de pas a la vorera. 

 
La xarxa ha estat dissenyada segons els paràmetres habituals de la 
companyia gestora del servei SOREA. Tanmateix, caldrà sotmetre a la 
companyia aquest disseny per tal que els seus serveis tècnics en puguin 
aportar els aspectes que considerin oportuns i si s’escau, la seva aprovació. 
Tanmateix, els tècnics de SOREA estaran presents en la direcció d’obra i se’ls 
comunicarà tot els detalls del procés executiu. 

 
La xarxa se sotmetrà a les proves de pressió, estanquitat i sanitaris que 
determini el protocol de SOREA per tal de poder garantir el seu correcte 
funcionament, i pugui ser lliurada a la seva gestió. 

 
La xarxa d’aigua es defineix gràficament als plànols 07a i 072b: Xarxa d’aigua. 
 
 
 
 

A Badalona, 8 d’abril de 2008, 

 
 

 
 

Signatura 
 

 
 
 
 

FRANC SALÓ i TEJEDOR - arquitecte 
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 . PLANTEAMIENTO Y CONSIDERACIONES 
 

Adjuntamos ante-proyecto completo concerniente al estudio que nos ha sido 
solicitado, según los datos técnicos que nos han remitido. A partir de estos datos 
generales, nosotros garantizamos el buen funcionamiento siempre que se respeten 
las medidas y los cálculos de base. 

 
Nuestro estudio se ha establecido en función de las cotas de nivel que nos han 
parecido más probables. Estas cotas son susceptibles de ser modificadas entre el 
momento de comunicarlas y el de ejecutar la obra. Por consiguiente, es necesario 
que se comprueben con exactitud antes de pasar el pedido. 

 
Nuestro Departamento Técnico queda a su disposición para cualquier modificación 
o actualización de este ante-proyecto. 

 
 

 
. SELECCION DE LA ESTACION DEPURADORA COMPACTA. 

 
Nosotros hemos escogido para este ante-proyecto una estación depuradora 
compacta tipo BIOTRIT, enteramente prefabricada, cuyas características 
principales son las siguientes: 

 
- Depuración conforme a la actual legislación de la CEE y la legislación 
 vigente Española. 

  
- Estación diseñada para adaptarse a caudales punta. 

 
- Estación depuradora que la mayoría de las veces no es vista eliminando 
 la obra sobre el terreno. 

 
- Simplicidad de funcionamiento y de mantenimiento. 

 
- Extracción de los fangos excedentarios. 
 
- Ausencia total de olor y de ruido. 
 
- Ratio calidad /precio excepcional en comparación con los procedimientos 

clásicos. 



 

 
 

 
 
II. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO. 

 
Nuestra estación depuradora BIOTRIT, funciona según el principio de oxidación 
total, denominada también aeración prolongada. Este principio permite un 
rendimiento muy elevado respondiendo así a las exigencias de la normativa de 
la CEE. 

 
Este sistema de tratamiento es aplicado a nuestra estación depuradora 
compacta BIOTRIT de una manera innovadora. En efecto, las operaciones de 
aeración y decantación se suceden alternativamente de forma cíclica en el 
interior de un único recipiente. 
 
Veremos más adelante que ninguna decantación ni evacuación del agua 
depurada se hace durante los caudales punta. (Ver diagrama de 
funcionamiento). 

 
 
 

1. Dimensionado de la estación. 
 

Su volumen ha sido calculado de la siguiente manera: 
 
- El volumen mínimo A es igual al volumen de aeración de una estación 

clásica calculada para una carga volumétrica de 360 grs/m
3
. 

En ningún caso la carga volumétrica sobrepasará a 360 grs/m
3
. 

 
- A este volumen se le agrega un volumen de acumulación B (denominado 

volumen máximo) que permite admitir en la estación la mitad del volumen 
diario con una duración mínima de 6 horas. 

 
 
 

2. Funcionamiento de la estación. 
 
Durante un tiempo racionalmente seleccionado y en función a la naturaleza de 
los enlaces, el efluente previamente devastado llega a la tubería que se 
encuentra a 25cm. de la generatriz superior de la estación. 
 
El riesgo de perturbación en el caso de que las aguas usadas lleguen durante 
los periodos de decantación o de evacuación es prácticamente nulo. Estos 
períodos son los que se ajustan en horas de caudal bajo. (A las 2 h. AM, 9,30 h. 
AM y 15.30 h. PM). 



 

 
 

 
 

3. Aeración. 
 
El efluente es aireado por un dispositivo de insuflación de aire en medianas y 
pequeñas burbujas, asegurando el desarrollo y vida de microorganismos 
necesarios para el tratamiento biológico. El aire insuflado está producido por un 
aereador comandado por un reloj programador de contacto. 
 
Este programador pone en marcha al aereador durante un tiempo AT. El 
conjunto de la cuba o cisterna se comporta como una cámara de oxidación. No 
hay NINGUNA EVACUACION DURANTE EL TIEMPO AT. 
 
La capacidad de oxigenación ha estado calculada para el volumen máximo B. 
 
 
 

4. Decantación. 
 
Al final del tiempo AT, el aereador se para durante el tiempo DT. 
 
El conjunto de la cisterna se comporta como un decantador sobre 
dimensionado. (NINGUNA EVACUACION DURANTE DT). 
 
 
 

5. Evacuación. 
 

Al finalizar el tiempo DT, un grupo electrobomba se pone en marcha durante el 
tiempo ET. El volumen evacuado representa las llegadas, a la depuradora 
durante los tres periodos, que son AT, DT, ET. 
 
 
 
6. Arqueta de análisis. 
 
Para facilitar los controles y con objeto de poder efectuar análisis antes de su 
expulsión a la red, el agua tratada pasa por un control, (arqueta de control), 
como se indica en los planos. 
Este control puede y debe ser ejecutado por el usuario. 



 

 
 

 

7. Evacuación de los lodos excedentarios. (Muy importante)  
 
La evacuación de los fangos se efectuará a través de un camión cisterna, con la 
ayuda de su tubo de aspiración, el cual deberá de hacerse circular por el fondo 
de la estación depuradora, durante el período de decantación. (Período de 
tiempo de 3 horas como mínimo). 
 
En el caso de que esta operación no pueda hacerse por un camión pocero 
proponemos en OPCION: 
 
Proveerse de un grupo electrobomba sumergido, instalado sobre el fondo de la 
cuba. Este grupo será equipado con una canalización de vaciado con un racord 
de enganche rápido para la toma de los fangos en su forma líquida y podrá ser 
evacuada sobre las áreas de secado, retirándose en cubas de vaciado. 

 

8. Diagrama de Funcionamiento  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 
9. HOJA DE CÁLCULO Y DIMENSIONES MODELO BIOTRIT - 80/150  
 
 
 
DATOS DE PARTIDA 
 
Número de usuarios (o equivalente)  80 

Volumen de las aguas usadas por persona/día                            l 150 

Volumen total por día m
3
 12 

Caudal medio diario sobre 24 horas m
3
/h 0,50 

Caudal punta estimado m
3
/h 2,106 

DBO5 por usuario y día g 60 

DBO5 total por día kg 4,8 

MES día g 90 

MES total por día kg 7,2 

 
 
 
CAPACIDAD DE LA ESTACIÓN DEPURADORA BIOTRIT  
 
Volumen de aereación necesario para la depuración m

3
 13,33 

Número de ciclos por día                    3 

Volumen de acumulación teórica por un ciclo m
3
 3,50 

Volumen de acumulación (a tener en cuenta) m
3
 6 

Volumen total máximo m
3
 19,33 

Carga volúmica a nivel mínimo kgDBO5/día·m
3
  0,36     

Carga volúmica a nivel máximo kgDBO5/día·m
3
  0,248   

  
Volumen de la estación (depósito) l 22.089 

Diámetro m 2,5 

Longitud entre fondos m 4,5 

 
 
 
EQUIPAMIENTO ELECTRO-MECÁNICO 
 
Corriente eléctrica trifásica a 380V 50Hz   

Potencia del aereador                            kW 2 

Potencia de la bomba de evacuación de los efluentes tratados kW 1,1 

Potencia total instalada necesaria kW 3,1 

 



 

 
 

10. MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN BIOTRIT - 80/150  
 
 

A. DEPURACIÓN BIOLÓGICA 
 
Potencia total instalada de OXIJET kW 2 

Potencia total absorbida kW 2 

Tiempo de funcionamiento por día h 10,10 

Energía consumida por día kW·
h 

20,20 

 
 

B. EVACUACIÓN DE LAS AGUAS TRATADAS 
 
Potencia grupo motobomba kW 1,1 

Tiempo de funcionamiento diario h 0,40 

Energía consumida por día kW·
h 

0,44 

 
 

C. BALANCE ANUAL 
 

Energía total consumida kW·
h 

7.534 

Energía consumida por usuario equivalente kW·
h 

94 

 
 

D. MANTENIMIENTO-EXPLOTACIÓN 
 
El funcionamiento de la estación es automático, pero creemos necesaria una 

vigilancia semanal para asegurar: 

• Limpiar la reja de desbaste (si la hay) 

• Observación de los aparatos. 

• Comprobación cuadro eléctrico. 

• Concentración de fangos activados. 

 
 

E. VACIADO DE LODOS 
 
 
Se prevé en esta instalación un vaciado trimestral de m

3
 4 



 

 
 

 
III. DESCRIPCION DE LA DEPURADORA 
 
La lista descriptiva y cuantitativa del material que detallamos corresponde a 
nuestro suministro en el momento de redacción del ante-proyecto. 
 
La estación depuradora propuesta está esencialmente constituida de los 
siguientes elementos: 

 
- Una cisterna prefabricada en plancha de acero con un espesor de 4 a 6 

mm según el modelo BIOTRIT seleccionado, soldado longitudinalmente y 
escogido por su calidad de resistencia conforme a las normas AFNOR A 
45040, su protección anticorrosión está asegurada por dos capas de 
pintura bituminosa, por el interior y exterior. 
Una regla general es que la fabricación de nuestras cisternas se realiza 
con las normas para depósitos tipo Campsa, beneficiándose de todas las 
garantías que son necesarias para dichas cubas. 

 
- Una boca de hombre para su inspección, con tapa. Esta boca de registro 

podrá ser eventualmente rehusada si se efectúa de obra. (Esta debería 
ser por cuenta del cliente). 

 
- Una llegada de los efluentes con un diámetro de ø DN 150. 
 
 
- Una canalización de evacuación de los efluentes tratados de ø DN 50 ó ø 

DN 80. 
 
- Un conjunto de ganchos de eslingas para el levantamiento de la estación 

compacta. 
 
- Conjuntos de aereador sumergido tipo OXIJET (de 1 a 6) según modelo 

de BIOTRIT). 
 
- Una canalización de alimentación de aire, en acero galvanizado para el 

OXIJET. 
 
- Sistemas de fijación para cada OXIJET. 
 
- Una cadena para la fijación de cada OXIJET y su extracción. 
 



 

 
 

 
 
- Un grupo electrobomba sumergible según potencia descrita en nuestra 

Hoja de Cálculo y Dimensiones, para la evacuación del efluente 
depurado. 

 
- Un contactor sumergido de boya para el paro en nivel bajo ó de 

seguridad. 
 
- Una canalización en acero para unir el grupo a la evacuación de ø 50/60. 
 
- Una cadena de anclaje y recogida para el grupo anteriormente descrito. 
 
- Un cuadro eléctrico de maniobra para comandar la instalación, estanco a 

la intemperie compuesto de: 
  

. Un interruptor general con visión exterior y rearmable 

. Una señal luminosa de baja tensión hermética sobre el cuadro eléctrico. 
. Autómata programable para puesta en marcha del arreador y bomba 
  de evacuación.     

 
 
 
 

 
PARA CADA MOTOR: 
 

. Un disyuntor térmico diferencial. 

. Un interruptor Manual-Automático-Paro. 

. Una señal luminosa verde de Marcha. 

. Una señal luminosa roja de Paro. 
 
 
 
* Nos reservamos el derecho de modificar algunas características, que       
   mejoren el buen funcionamiento. 
 



 

 
 

 
IV. TRABAJOS DE INGENIERIA CIVIL 

 
Los trabajos de ingenieria civil descritos, son estimados para condiciones 
normales de ejecución y sólo son dados a título informativo o recordatorio. 
 
Estos trabajos pueden ser ejecutados por el propietario final, por la Empresa 
constructora ó personas responsable de la operación. 
 
En todo caso es necesario tener en cuenta los siguientes puntos: 
 
- El terreno debe ser accesible a camiones de gran tonelaje y grandes 

dimensiones. 
 
- El terreno debe de estar libre de capa freática, necesitando apoyos para 

la fijación de la cuba y además debe preverse un lastrado de la estación. 
 
- El terreno deberá estar exento de rocas que hagan imposible la 

excavación con la pala hidráulica. 
 
- Alrededor de la excavación deberá haber espacio que permita la 

circulación de la grúa que servirá para colocar en su sitio la estación 
depuradora. 

 
- Nosotros no hemos previsto las obras que deben de hacerse por la 

presencia de otras construcciones vecinas cerca de la excavación. 
 
- Deberán tener presentes hasta que profundidad puede enterrarse la 

depuradora BIOTRIT. Si se supera los 1,5metros de tierra encima de la 
generatriz superior deberá consultarse a Biotrit S.A. 

 
- Siempre es recomendable que no exista peso en la parte superior de la 

BIOTRIT. 
 



 

 
 

 
 
TRANSPORTE  
 
El transporte de la estación depuradora prefabricada, salvo aviso de lo contrario 
y expresamente convenido, se hará por camión hasta la obra. (El precio es 
orientativo y puede hacer el transporte el cliente). 
 
La descarga y puesta en su sitio se hará por medio de una grúa que deberá 
estar en la obra a la llegada del transporte. 
 
Se entiende que todos los medios auxiliares (grúa, pala hidráulica, personal) 
que sean necesarios, son a cuenta del cliente. 
 
De todas maneras antes de enviar la estación depuradora se avisará con objeto 
de coordinar todos las operaciones, sin embargo, si eso no fuese posible ó bien 
se retrasara la llegada del transporte, no nos será imputable. 
 
 
EXCAVACION 
 
La excavación se hará con las medidas mínimas compatible con la naturaleza 
del terreno. Las tierras sobrantes deberán ser secas y transportadas a los 
lugares idóneos. 
 
En el suelo de la excavación deberá construirse un lecho de arena de 15 cm. 
(Eventualmente podrá hacerse un suelo de cemento pobre). 
 
No está previsto el anclaje de la cuba. Esta deberá llenarse al 50% de agua. En 
el caso de la capa freática que esté por encima del fondo de la cuba ó exista 
peligro de su elevación, el anclaje se ejecutará por medio de una losa de 
cemento ligeramente armada; nosotros podemos en opción prever unas 
eslingas de anclaje. (Se pueden utilizar las eslingas de transporte). 
 
 
COLOCACION 
 
La grúa deberá ser dimensionada en función al peso de la cuba y a las 
dimensiones de la misma. Esta será instalada perfectamente NIVELADA y 
LLENADA DE AGUA CLARA INMEDIATAMENTE DESPUES DE COLOCADA. 
 

 



 

 
 

 
 

TRABAJOS NO INCLUIDOS 
 
No están incluidos en nuestra oferta los trabajos siguientes: 
 
- Canalización de llegada de aguas urbanas. 
 
- Control de desbaste. 
 
- Canalización entre el desbaste o rejas hasta la cuba. 
- Control de las muestras. 
 
- Canalización entre la cuba y la arqueta de control. 
 
- Vías, aceras, plantaciones, vallas, etc. 
 
- Traída de corriente eléctrica a nuestro cuadro eléctrico con disyuntor 

diferencial de 300 mA en la cabeza de línea. 
 
- (Si el cuadro eléctrico no se pone junto a la estación, deberán llevar la 

línea hasta la misma). 
 
 
 
LIMITE DE PRESTACIONES 
 
Fuera de nuestras prestaciones explícitamente cifradas en nuestra hoja técnica 
y de otras opciones detalladas, la venta de nuestra estación depuradora 
comprende implícitamente. 
 
 
- Los accesorios de la instalación prefabricada, en orden de 

funcionamiento, en nuestros talleres. 
 
- Garantía de la depuración. 
 
- Garantía de dos años del material del equipo. 
 
- Planos para la colocación del aparato. 
 
- La puesta en marcha de la estación depuradora. 

 
 
 



 

 
 

PRESUPUESTO 
 
 

Construida en acero  

 
� Estación depuradora modelo BIOTRIT-80 

Precio en nuestros talleres de Barcelona ................................................ 15.330 € 
 

Incluye: - Reja de desbaste manual 
- Cuadro eléctrico 
- Puesta en marcha 

 
 

Opcional  
 
� Tramitación de la obtención de la Autorización de vertido a cauce público.  

Precio de éste servicio ........................................................................... 1.800 €.  

 
INCLUYE NO INCLUYE (A Consultar) 

 

� Declaración de vertido 
 

� Estudio hidrogeológico en caso 
de requerimiento 

 

� Solicitud de vertido 
 

 

� Tasas 

 

� memoria técnica descriptiva firmada 
por técnico competente 

 

� Visado del proyecto (consultar 
importe) 

 
 

� Seguimiento del expediente 
 

 

FORMA DE PAGO:  
50% A la aceptación del pedido mediante transferencia bancaria 
30% Al registro del informe mediante transferencia bancaria 
20% A la emisión del informe favorable, mediante transferencia bancaria 

 
 



 

 
 

 
Accesorios Opcionales 

 

Equipo de cloración 

Precio en nuestros talleres de Barcelona ................................................ 1.003 € 

 

Reja de desbaste automática 

Precio en nuestros talleres de Barcelona ................................................ 5.747 € 

 

Tapa anti-olores para la reja de desbaste manual, construida en acero inoxidable 

AISI-304, con sifón de aceite, con marco para fijarla en el suelo mediante tornillos 

Spitz o similares. 

Precio en nuestros talleres de Barcelona .......................................... 806 €/ tapa 

 

Tapa de ventilación, Construida en acero inoxidable AISI-304, para el exterior de 

la depuradora y su fijación en el suelo mediante tornillos Spitz o similares. Su 

diseño permite la ventilación y absorción del aire.  

Precio en nuestros talleres de Barcelona ....................................... 1.864 €/ tapa 

 

Sistema de aviso de alarmas vía GSM mediante el envío de mensajes SMS a 3 
móviles diferentes. 
Precio en nuestros talleres de Barcelona ................................................ 1.750 € 

 
 
 
LOS IMPORTES ANTERIORES NO INCLUYEN: 
 

� Obra civil.  
� Colectores de alimentación del agua bruta hasta la depuradora ni los de 

evacuación del agua tratada hasta el cauce receptor.  
� La acometida eléctrica hasta la parcela donde se prevé instalar la 

estación depuradora. 
� Trabajos de urbanización (cerramiento perimetral, pavimentación, 

ajardinamiento, alumbrado, etc.) 
� El promotor deberá habilitar el camino de acceso. 
� No se incluye el IVA en vigor 

 

 
 
 



 

 
 

 
Transporte hasta Vallfogona de Balaguer (A confirmar en la realización del pedido). 

Modelo Biotrit-80, precio unidad aproximado .....................................................  450 € 

 

No incluye grúa de descarga en obra.  

Validez precio transporte 2 meses. 

* El transporte  puede ser contratado por el cliente directamente. 
 
 
� Plazo de entrega: 1-1’5 meses, contadas a partir de la confirmación del pedido por 

escrito.  
� Validez de la oferta: 1 mes. 

� IVA y transporte a cargo del comprador. 
 
 
 

 Si el modelo ofertado no encaja en su presupuesto, 
 Consúltenos y encontraremos otra solución. 

 
 
 
Condiciones generales de venta o a convenir 
 

30%  A la firma del contrato mediante transferencia bancaria a la vista. 

40%  A la entrega de materiales mediante transferencia bancaria a la vista. 

30%  A los 60 días de la entrega de materiales, con pagaré. 

 

En el momento de realizar el pedido se firmará un contrato y se entregarán los planos 

debidamente dimensionados. 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Servicio post-venta 

 

Adjuntamos como anexo a este estudio – oferta una propuesta de servicios post-

venta para dicha EDAR. 

 

En la propuesta detallamos la opción y su cotización económica en el supuesto de 

ser contratada junto con el pedido. 

 

El Contrato de Mantenimiento en el supuesto de ser de su interés, sería operativo a 

partir de la puesta en marcha de la instalación, realizada por nuestros Servicio 

Técnico. 

 

En el caso que a la puesta en marcha se contratase el Mantenimiento, habría una 

bonificación del 15%. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
OFERTA DE SERVICIOS POST-VENTA PARA EDAR 

 
(Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales) 

 
 
 
 
 
 
CLIENTE: ESTUDI D’ARQUITECTURA 
 
Ref. Oferta nº: 23.948 
 
POBLACION Y PROVINCIA: Vallfogona de Balaguer, Lleida 
 
EQUIPOS: BIOTRIT-80 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Contrato de Mantenimiento □ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO 

 
 

El contrato tiene como objeto asegurar un correcto mantenimiento y funcionamiento 

de la instalación de tratamiento de aguas residuales. El contrato es de duración 

anual, renovable por igual periodo sin límite de tiempo.  

Número de visitas anuales: 4 (promedio de 1 trimestral) 

 

� En cada visita se realizaran las operaciones de reglaje y comprobación del 

correcto funcionamiento de: 

 

- Componentes eléctricos. 

- Componentes hidráulicos. 

- Nivel de acumulación de fangos. 

- Actualización del libro de mantenimiento. 

 

� El contrato de mantenimiento no incluye: 

 

- Suministro de productos químicos o biológicos. 

- Vaciado de fangos ni limpieza de rejas de desbaste. 

- Análisis de aguas. 

- Mano de obra, desplazamientos, materiales ni equipos reparados o sustituidos 

en las reparaciones. 

 

� Averías: 

 

- El contrato de mantenimiento da derecho a una descuento del 25% sobre el 

coste de una reparación por avería de la instalación. 

- Las reparaciones efectuadas fuera de las visitas anuales previstas en el 

presente contrato, serán facturadas en su concepto de mano de obra, 

desplazamiento y materiales según el punto anteriormente descrito. 

 

Precio anual del contrato descrito: ........................................................... 1.213 € 

(IVA no incluido) 
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Projecte d´Obres d´Urbanització Bàsiques als àmbits del carrer
de la Noguera i zona esportiva, a Vallfogona de Balaguer

AMIDAMENTS Data: 08/04/08 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST M05140
Capítol 01  ENDERROCS

1 K2157011 m2 Arrencada de plaques de fibrociment de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

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

1 2,000 13,200 8,700 229,680 C#*D#*E#*F#
2 2,000 13,200 8,700 229,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 459,360

2 K2142511 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 mur tancament 1,000 13,000 0,150 7,000 13,650 C#*D#*E#*F#
2 1,000 14,700 0,150 8,200 18,081 C#*D#*E#*F#
3 mur tancament 1,000 13,000 0,150 7,000 13,650 C#*D#*E#*F#
4 1,000 14,700 0,150 8,200 18,081 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,462

3 K2143341 m3 Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

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

1 14,000 13,000 0,120 0,180 3,931 C#*D#*E#*F#
2 14,000 13,000 0,120 0,180 3,931 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,862

4 K2141341 m3 Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 6,000 0,300 0,300 8,000 4,320 C#*D#*E#*F#
2 1,000 0,300 0,300 9,000 0,810 C#*D#*E#*F#
3 6,000 0,300 0,300 8,000 4,320 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,300 0,300 9,000 0,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,260

5 K21B3011 m2 Arrencada de reixa metàl.lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

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

1 4,000 1,200 0,600 2,880 C#*D#*E#*F#
2 4,000 1,200 0,600 2,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,760

6 K2142343 m3 Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

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

1 1,000 13,000 0,300 1,000 3,900 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte d´Obres d´Urbanització Bàsiques als àmbits del carrer
de la Noguera i zona esportiva, a Vallfogona de Balaguer

AMIDAMENTS Data: 08/04/08 Pàg.: 2

2 1,000 14,700 0,300 1,000 4,410 C#*D#*E#*F#
3 1,000 13,000 0,300 1,000 3,900 C#*D#*E#*F#
4 1,000 14,700 0,300 1,000 4,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,620

7 K2142611 m3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 1,000 96,000 0,200 1,100 21,120 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,400 0,200 1,100 0,528 C#*D#*E#*F#
3 1,000 96,000 0,200 1,100 21,120 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,400 0,200 1,100 0,528 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,296

Obra 01 PRESSUPOST M05140
Capítol 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 G22U1010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

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

1 Vial 1 - camí dels Arcs 163,000 12,000 0,500 978,000 C#*D#*E#*F#
2 Vial 2 - c/ Llorenç Pijoan Folguera 113,000 8,400 0,500 474,600 C#*D#*E#*F#
3 Vial 3 - c/ Nou 134,750 10,000 0,500 673,750 C#*D#*E#*F#
4 Vial 4 - c/ de la Noguera 91,330 8,400 0,500 383,586 C#*D#*E#*F#
5 Vial 5 - Zona esportiva 152,250 10,000 0,500 761,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.271,186

2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Vial 1 - camí dels Arcs 93,000 12,000 0,500 558,000 C#*D#*E#*F#
2 Vial 2 - c/ Llorenç Pijoan Folguera 58,000 8,400 0,500 243,600 C#*D#*E#*F#
3 Vial 3 - c/ Nou 81,000 10,000 0,500 405,000 C#*D#*E#*F#
4 Vial 4 - c/ de la Noguera 45,000 8,400 0,500 189,000 C#*D#*E#*F#
5 Vial 5 - Zona esportiva 85,000 10,000 0,500 425,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.820,600

3 G221U012 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 voreres - Vial 1 - camí dels Arcs 1,000 163,000 2,000 0,250 81,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 163,000 1,600 0,250 65,200 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte d´Obres d´Urbanització Bàsiques als àmbits del carrer
de la Noguera i zona esportiva, a Vallfogona de Balaguer

AMIDAMENTS Data: 08/04/08 Pàg.: 3

3 voreres - Vial 2 - c/ Llorenç Pijoan Folg 2,000 113,000 1,600 0,250 90,400 C#*D#*E#*F#
4 voreres - Vial 3 - c/ Nou 1,000 134,750 1,600 0,250 53,900 C#*D#*E#*F#
5 1,000 134,750 3,200 0,250 107,800 C#*D#*E#*F#
6 voreres - Vial 4 - c/ de la Noguera 2,000 92,000 1,600 0,250 73,600 C#*D#*E#*F#
7 voreres - Vial 5 - Zona esportiva 1,000 153,000 2,200 0,250 84,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 556,550

Obra 01 PRESSUPOST M05140
Capítol 03  VIALITAT
Titol 3 01  FERMS GRANULARS

1 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric

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

1 Vial 1 - camí dels Arcs 163,000 8,400 0,500 684,600 C#*D#*E#*F#
2 Vial 2 - c/ Llorenç Pijoan Folguera 113,000 6,800 0,500 384,200 C#*D#*E#*F#
3 Vial 3 - c/ Nou 134,750 5,200 0,500 350,350 C#*D#*E#*F#
4 Vial 4 - c/ de la Noguera 91,330 6,800 0,500 310,522 C#*D#*E#*F#
5 Vial 5 - Zona esportiva 152,250 7,800 0,500 593,775 C#*D#*E#*F#
7 voreres - Vial 1 - camí dels Arcs 1,000 163,000 2,000 0,500 163,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 163,000 1,600 0,500 130,400 C#*D#*E#*F#
9 voreres - Vial 2 - c/ Llorenç Pijoan Folg 2,000 113,000 1,600 0,500 180,800 C#*D#*E#*F#

10 voreres - Vial 3 - c/ Nou 1,000 134,750 1,600 0,500 107,800 C#*D#*E#*F#
11 1,000 134,750 3,200 0,500 215,600 C#*D#*E#*F#
12 voreres - Vial 4 - c/ de la Noguera 2,000 92,000 1,600 0,500 147,200 C#*D#*E#*F#
13 voreres - Vial 5 - Zona esportiva 1,000 153,000 2,200 0,500 168,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.436,547

2 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

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

1 voreres - Vial 1 - camí dels Arcs 1,000 163,000 2,000 0,500 163,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 163,000 1,600 0,500 130,400 C#*D#*E#*F#
3 voreres - Vial 2 - c/ Llorenç Pijoan Folg 2,000 113,000 1,600 0,500 180,800 C#*D#*E#*F#
4 voreres - Vial 3 - c/ Nou 1,000 134,750 1,600 0,500 107,800 C#*D#*E#*F#
5 1,000 134,750 3,200 0,500 215,600 C#*D#*E#*F#
6 voreres - Vial 4 - c/ de la Noguera 2,000 92,000 1,600 0,500 147,200 C#*D#*E#*F#
7 voreres - Vial 5 - Zona esportiva 1,000 153,000 2,200 0,500 168,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.113,100

Obra 01 PRESSUPOST M05140
Capítol 03  VIALITAT

Euro



Projecte d´Obres d´Urbanització Bàsiques als àmbits del carrer
de la Noguera i zona esportiva, a Vallfogona de Balaguer

AMIDAMENTS Data: 08/04/08 Pàg.: 4

Titol 3 02  VIALITAT

1 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

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

1 voreres - Vial 1 - camí dels Arcs 1,000 163,000 163,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 163,000 163,000 C#*D#*E#*F#
3 voreres - Vial 2 - c/ Llorenç Pijoan Folg 2,000 113,000 226,000 C#*D#*E#*F#
4 voreres - Vial 3 - c/ Nou 1,000 134,750 134,750 C#*D#*E#*F#
5 1,000 134,750 134,750 C#*D#*E#*F#
6 voreres - Vial 4 - c/ de la Noguera 2,000 92,000 184,000 C#*D#*E#*F#
7 voreres - Vial 5 - Zona esportiva 1,000 153,000 153,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.158,500

2 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

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

1 voreres - Vial 1 - camí dels Arcs 1,000 163,000 163,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 163,000 163,000 C#*D#*E#*F#
3 voreres - Vial 2 - c/ Llorenç Pijoan Folg 2,000 113,000 226,000 C#*D#*E#*F#
4 voreres - Vial 3 - c/ Nou 1,000 134,750 134,750 C#*D#*E#*F#
5 1,000 134,750 134,750 C#*D#*E#*F#
6 voreres - Vial 4 - c/ de la Noguera 2,000 92,000 184,000 C#*D#*E#*F#
7 voreres - Vial 5 - Zona esportiva 1,000 153,000 153,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.158,500

Obra 01 PRESSUPOST M05140
Capítol 04  CLAVEGUERAM I SANEJAMENT
Titol 3 01  XARXA DE PLUVIALS

1 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Vial 1 - camí dels Arcs 141,060 1,500 0,600 126,954 C#*D#*E#*F#
2 Vial 2 - c/ Llorenç Pijoan Folguera 75,480 1,500 0,600 67,932 C#*D#*E#*F#
3 Vial 3 - c/ Nou 132,210 1,500 0,600 118,989 C#*D#*E#*F#
4 Vial 4 - c/ de la Noguera 159,230 1,500 0,600 143,307 C#*D#*E#*F#
5 Vial 5 - Zona esportiva 97,800 1,500 0,600 88,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 545,202

2 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de
desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

Euro



Projecte d´Obres d´Urbanització Bàsiques als àmbits del carrer
de la Noguera i zona esportiva, a Vallfogona de Balaguer

AMIDAMENTS Data: 08/04/08 Pàg.: 5

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

1 Vial 1 - camí dels Arcs 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Vial 2 - c/ Llorenç Pijoan Folguera 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Vial 3 - c/ Nou 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Vial 4 - c/ de la Noguera 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 Vial 5 - Zona esportiva 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Vial 1 - camí dels Arcs 141,060 1,000 0,600 84,636 C#*D#*E#*F#
2 Vial 2 - c/ Llorenç Pijoan Folguera 75,480 1,000 0,600 45,288 C#*D#*E#*F#
3 Vial 3 - c/ Nou 132,210 1,000 0,600 79,326 C#*D#*E#*F#
4 Vial 4 - c/ de la Noguera 159,230 1,000 0,600 95,538 C#*D#*E#*F#
5 Vial 5 - Zona esportiva 97,800 1,000 0,600 58,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 363,468

4 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

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

1 Vial 1 - camí dels Arcs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Vial 2 - c/ Llorenç Pijoan Folguera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Vial 3 - c/ Nou 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Vial 4 - c/ de la Noguera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Vial 5 - Zona esportiva 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

5 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

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

1 Vial 1 - camí dels Arcs 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
2 Vial 2 - c/ Llorenç Pijoan Folguera 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Vial 3 - c/ Nou 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#
4 Vial 4 - c/ de la Noguera 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#
5 Vial 5 - Zona esportiva 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 558,000

6 GD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

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

1 Vial 1 - camí dels Arcs 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 Vial 2 - c/ Llorenç Pijoan Folguera 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 Vial 3 - c/ Nou 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte d´Obres d´Urbanització Bàsiques als àmbits del carrer
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AMIDAMENTS Data: 08/04/08 Pàg.: 6

4 Vial 4 - c/ de la Noguera 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 Vial 5 - Zona esportiva 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

7 PPAUPN01 Pa Partida alçada a justificar, en concepte d'execució de separador d'hidrocarburs. Inclou tot el material necessari
per a l'execució d'aquesta partida.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST M05140
Capítol 04  CLAVEGUERAM I SANEJAMENT
Titol 3 02  XARXA DE CLAVEGUERAM

1 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Vial 1 - camí dels Arcs 135,320 0,800 1,500 162,384 C#*D#*E#*F#
2 Vial 2 - c/ Llorenç Pijoan Folguera 128,320 0,800 1,500 153,984 C#*D#*E#*F#
3 Vial 3 - c/ Nou 140,720 0,800 1,500 168,864 C#*D#*E#*F#
4 Vial 4 - c/ de la Noguera 81,650 0,800 1,500 97,980 C#*D#*E#*F#
5 Vial 5 - Zona esportiva 163,220 0,800 1,500 195,864 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 779,076

2 GDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
29x14x10 cm, sobre llit de sorra

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

1 Vial 1 - camí dels Arcs 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Vial 2 - c/ Llorenç Pijoan Folguera 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Vial 3 - c/ Nou 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Vial 4 - c/ de la Noguera 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

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

1 Vial 1 - camí dels Arcs 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Vial 2 - c/ Llorenç Pijoan Folguera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Vial 3 - c/ Nou 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Vial 4 - c/ de la Noguera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Vial 5 - Zona esportiva 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000
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4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Vial 1 - camí dels Arcs 135,320 0,800 1,100 119,082 C#*D#*E#*F#
2 Vial 2 - c/ Llorenç Pijoan Folguera 128,320 0,800 1,100 112,922 C#*D#*E#*F#
3 Vial 3 - c/ Nou 140,720 0,800 1,100 123,834 C#*D#*E#*F#
4 Vial 4 - c/ de la Noguera 81,650 0,800 1,100 71,852 C#*D#*E#*F#
5 Vial 5 - Zona esportiva 163,220 0,800 1,100 143,634 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 571,324

5 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

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

1 Vial 1 - camí dels Arcs 135,320 135,320 C#*D#*E#*F#
2 Vial 2 - c/ Llorenç Pijoan Folguera 128,320 128,320 C#*D#*E#*F#
3 Vial 3 - c/ Nou 140,720 140,720 C#*D#*E#*F#
4 Vial 4 - c/ de la Noguera 81,650 81,650 C#*D#*E#*F#
5 Vial 5 - Zona esportiva 163,220 163,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 649,230

6 GF32U020 m Tub de formigó DN 200 mm, segons la norma ISO 2531, tipus K9, amb revestiment interior i exterior segons
normes NFA 48-901 i 48-852, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat tipus Standard, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials tipus K12, col.locat i provat

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

1 Canonada d'impulsió 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

7 GNN2F357 u Bomba fecal submergible de 30 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 1,5 bar, de preu alt, amb un
pas útil de sòlids de 100 mm, com a màxim i muntada superficialment

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 GDD1PN01 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

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

1 Pou impulsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST M05140
Capítol 04  CLAVEGUERAM I SANEJAMENT
Titol 3 03  ESTACIONS DEPURADORES
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1 GDDEPU080 u Estació depuradora BIOTRIT-80

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 BIOTRIT-80 1,000 6,000 1,500 3,500 31,500 C#*D#*E#*F#
2 BIOTRIT-400 1,000 16,800 2,500 4,000 168,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 199,500

3 G2262222 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PN, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecació

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

1 BIOTRIT-80 1,000 1,500 1,000 2,370 3,555 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,500 1,500 1,200 6,300 C#*D#*E#*F#
3 BIOTRIT-400 1,000 1,500 0,500 2,870 2,153 C#*D#*E#*F#
4 1,000 12,500 1,500 1,200 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,508

4 GDDEPU400 u Estació depuradora BIOTRIT-400

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PPAUPN02 Pa Partida alçada a justificar, en concepte d''instal.lació i connexió de les ues estacions depuradores a la xarxa
general

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST M05140
Capítol 05  INSTAL.LACIÓ ELECTRICITAT
Titol 3 01  XARXA DE BAIXA TENSIÓ

1 GDG42110 m Canalització amb 2 tubs de polietilé reticulat flexible de doble paret, interior llisa s/.Norma EN 50086 de DN
110mm i dau de recobriment de 45x27 cm de formigó H-150

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

1 2 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000
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2 FG112592 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 400 A, segons esquema unesa
número 9 i muntada superficialment

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

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 FG1114A2 u Caixa general de protecció de polièster reforçat, de 250 A, segons esquema unesa número 9A i muntada
superficialment

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

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 F2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 0.95 fins a 1.35 t/m3

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

1 Línia a 1,000 0,400 189,000 0,400 30,240 C#*D#*E#*F#
2 Línia b 1,000 0,400 162,000 0,400 25,920 C#*D#*E#*F#
3 Línia c 1,000 0,400 144,000 0,400 23,040 C#*D#*E#*F#
4 Línia d 1,000 0,400 256,000 0,400 40,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,160

5 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 12 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

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

1 Línia a 1,000 0,400 189,000 0,400 30,240 C#*D#*E#*F#
2 Línia b 1,000 0,400 162,000 0,400 25,920 C#*D#*E#*F#
3 Línia c 1,000 0,400 144,000 0,400 23,040 C#*D#*E#*F#
4 Línia d 1,000 0,400 256,000 0,400 40,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,160

6 F2285B0F m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL SELECCIONAT, EN
TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

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

1 Línia a 1,000 0,400 189,000 0,400 30,240 C#*D#*E#*F#
2 Línia b 1,000 0,400 162,000 0,400 25,920 C#*D#*E#*F#
3 Línia c 1,000 0,400 144,000 0,400 23,040 C#*D#*E#*F#
4 Línia d 1,000 0,400 256,000 0,400 40,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,160

7 F2225650 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb compressor

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

1 Línia a 1,000 0,400 189,000 0,400 30,240 C#*D#*E#*F#
2 Línia b 1,000 0,400 162,000 0,400 25,920 C#*D#*E#*F#
3 Línia c 1,000 0,400 144,000 0,400 23,040 C#*D#*E#*F#
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4 Línia d 1,000 0,400 256,000 0,400 40,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,160

8 F2A11040 m3 Subministrament de sauló cribat i col.locat a peu d'obra

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

1 Línia a 1,000 0,400 265,000 0,100 10,600 C#*D#*E#*F#
2 Línia b 1,000 0,400 120,000 0,100 4,800 C#*D#*E#*F#
3 Línia c 1,000 0,400 278,000 0,100 11,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,520

9 ALRZ1AS1X240 ml Subministrament i instal·lació de coductor d'alumini d'alta seguretat, no propagador de la flama, aïllament lliure
d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, designació AL RZ1(AS) 0,6/1 KV, d'acord a la norma UNE
21123-4. Aïllament de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX3, coberta mescla termoplàstica tipus Z1. Unipolar de
240 mm² (1x240). AL AFUMEX de PIRELLI o similar. Inclosa part proporcional d'accessoris de connexions.
Identificació de línies ens les bornes i sobre la safata, als extrens i derivacions.

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

1 Línia a 3,000 165,000 495,000 C#*D#*E#*F#
2 Línia b 3,000 131,000 393,000 C#*D#*E#*F#
3 Línia c 3,000 137,000 411,000 C#*D#*E#*F#
4 Línia d 3,000 150,000 450,000 C#*D#*E#*F#
5 Línia e 3,000 153,000 459,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.208,000

10 ALRZ1AS1X185 ml Subministrament i instal·lació de coductor d'alumini d'alta seguretat, no propagador de la flama, aïllament lliure
d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, designació AL RZ1(AS) 0,6/1 KV, d'acord a la norma UNE
21123-4. Aïllament de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX3, coberta mescla termoplàstica tipus Z1. Unipolar de
185 mm² (1x185). AL AFUMEX de PIRELLI o similar. Inclosa part proporcional d'accessoris de connexions.
Identificació de línies ens les bornes i sobre la safata, als extrens i derivacions.

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

1 Línia a 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#
2 Línia b 131,000 131,000 C#*D#*E#*F#
3 Línia c 137,000 137,000 C#*D#*E#*F#
4 Línia d 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
5 Línia e 153,000 153,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 736,000

Obra 01 PRESSUPOST M05140
Capítol 05  INSTAL.LACIÓ ELECTRICITAT
Titol 3 02  XARXA DE MITJA TENSIÓ

1 FGH55616 u Cel.la de de protecció general amb interrruptor automàtic de buit, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus
modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA,
amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb
comandament manual en sèrie amb un interruptor automàtic de tall en buit enclavat amb el seccionador,
captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FGH22616 u Cel.la de línia (entrada/sortida), amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer
galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador
rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament manual, captadors
capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col.locada

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FGG11AA0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric
oli d'acord amb UNE 21320, de 630 kVA de potència, tensió assignada 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de
sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn
11, regulació al primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per
instal·lació interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), conmutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra,
dispositiu de buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e
instruccions de servei, col.locat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FGJ16010 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre de transformació de superfície i
maniobra interior, tensió assignada de 36 kV, amb 2 portes (peatons i transformador), amb enllumenat
connectat i governat des del quadre de BT, ventilació natural, per a 1 transformador

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FGJZ1000 u Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B,
guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del
Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i
Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col.locat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FGK2L6A1 m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2, constituïda per cables unipolars de
designació UNE RHZ1 18/30 kV de 240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat
(XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica
(Z1), soterrada

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

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

7 FGKWU616 u Terminal polimèric contràctil en fred, per a ús interior, unipolar, amb contacte metàl·lic de coure o de Al Cu, cos
aïllant fabricat amb formulació de goma de silicona, repartidor lineal de tensió integrat en el cos aïllant, i presa
de terra utilitzant els propis fils de la pantalla del cable, per a cables de 95 a 300 mm2 de secció i aïllament de
HEPRZ1 i tensión assignada de 12/20 kV, muntat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MT 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 F2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 0.95 fins a 1.35 t/m3

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

1 Fanals
2 Linia a 0,400 50,000 0,400 8,000 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 12 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

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

1 Fanals
2 Linia a 1,000 0,400 50,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 F2A11040 m3 Subministrament de sauló cribat i col.locat a peu d'obra

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

1 Fanals
2 Linia a 0,400 50,000 20,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

11 F2225650 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb compressor

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

1 Fanals
2 Linia a 0,400 50,000 20,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST M05140
Capítol 06  XARXA DE GAS

1 F2225A20 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d´amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics

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

1 Linia a 1,000 0,400 189,000 0,400 30,240 C#*D#*E#*F#
2 Linia b 1,000 0,400 162,000 0,400 25,920 C#*D#*E#*F#
3 Linia c 1,000 0,400 174,000 0,400 27,840 C#*D#*E#*F#
4 Linia d 1,000 0,400 256,000 0,400 40,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,960

Euro



Projecte d´Obres d´Urbanització Bàsiques als àmbits del carrer
de la Noguera i zona esportiva, a Vallfogona de Balaguer

AMIDAMENTS Data: 08/04/08 Pàg.: 13

2 F2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 0.95 fins a 1.35 t/m3

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

1 Linia a 1,000 0,400 189,000 0,400 30,240 C#*D#*E#*F#
2 Linia b 1,000 0,400 162,000 0,400 25,920 C#*D#*E#*F#
3 Linia c 1,000 0,400 174,000 0,400 27,840 C#*D#*E#*F#
4 Linia d 1,000 0,400 256,000 0,400 40,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,960

3 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 12 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

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

1 Linia a 1,000 0,400 189,000 0,400 30,240 C#*D#*E#*F#
2 Linia b 1,000 0,400 162,000 0,400 25,920 C#*D#*E#*F#
3 Linia c 1,000 0,400 174,000 0,400 27,840 C#*D#*E#*F#
4 Linia d 1,000 0,400 256,000 0,400 40,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,960

4 F2A11040 m3 Subministrament de sauló cribat i col.locat a peu d'obra

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

1 Linia a 1,000 0,400 189,000 0,100 7,560 C#*D#*E#*F#
2 Linia b 1,000 0,400 162,000 0,100 6,480 C#*D#*E#*F#
3 Linia c 1,000 0,400 174,000 0,100 6,960 C#*D#*E#*F#
4 Linia d 1,000 0,400 256,000 0,100 10,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,240

5 F2285B0F m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL SELECCIONAT, EN
TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

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

1 Linia a 1,000 0,400 189,000 0,400 30,240 C#*D#*E#*F#
2 Linia b 1,000 0,400 162,000 0,400 25,920 C#*D#*E#*F#
3 Linia c 1,000 0,400 174,000 0,400 27,840 C#*D#*E#*F#
4 Linia d 1,000 0,400 256,000 0,400 40,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,960

6 FFB1F225 m Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, 16 bar de pressió nominal, segons
norma UNE 53131, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

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

1 Linia a 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Linia b 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Linia c 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Linia d 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 FN42D3D4 u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 100 mm, de 10 bar de PN, de fosa,
preu superior i muntada en pericó de canalització soterrada

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST M05140
Capítol 07  INSTAL.LACIÓ D'ABASTAMENT D'AIGUA I CONTRAINCEND

1 F2225A20 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d´amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics

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

1 Linia a 1,000 0,400 189,000 0,400 30,240 C#*D#*E#*F#
2 Linia b 1,000 0,400 162,000 0,400 25,920 C#*D#*E#*F#
3 Linia c 1,000 0,400 174,000 0,400 27,840 C#*D#*E#*F#
4 Linia d 1,000 0,400 256,000 0,400 40,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,960

2 F2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 0.95 fins a 1.35 t/m3

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

1 Linia a 1,000 0,400 189,000 0,400 30,240 C#*D#*E#*F#
2 Linia b 1,000 0,400 162,000 0,400 25,920 C#*D#*E#*F#
3 Linia c 1,000 0,400 174,000 0,400 27,840 C#*D#*E#*F#
4 Linia d 1,000 0,400 256,000 0,400 40,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,960

3 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 12 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

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

1 Linia a 1,000 0,400 189,000 0,400 30,240 C#*D#*E#*F#
2 Linia b 1,000 0,400 162,000 0,400 25,920 C#*D#*E#*F#
3 Linia c 1,000 0,400 174,000 0,400 27,840 C#*D#*E#*F#
4 Linia d 1,000 0,400 256,000 0,400 40,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,960

4 F2A11040 m3 Subministrament de sauló cribat i col.locat a peu d'obra

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

1 Linia a 1,000 0,400 189,000 0,100 7,560 C#*D#*E#*F#
2 Linia b 1,000 0,400 162,000 0,100 6,480 C#*D#*E#*F#
3 Linia c 1,000 0,400 174,000 0,100 6,960 C#*D#*E#*F#
4 Linia d 1,000 0,400 256,000 0,100 10,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,240

5 F2285B0F m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL SELECCIONAT, EN
TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

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

1 Linia a 1,000 0,400 189,000 0,400 30,240 C#*D#*E#*F#
2 Linia b 1,000 0,400 162,000 0,400 25,920 C#*D#*E#*F#
3 Linia c 1,000 0,400 174,000 0,400 27,840 C#*D#*E#*F#
4 Linia d 1,000 0,400 256,000 0,400 40,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,960

6 FN42D3D4 u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 100 mm, de 10 bar de PN, de fosa,
preu superior i muntada en pericó de canalització soterrada

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 FF32D785 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

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

1 Linia a 1,000 189,000 189,000 C#*D#*E#*F#
2 Linia b 1,000 162,000 162,000 C#*D#*E#*F#
3 Linia c 1,000 174,000 174,000 C#*D#*E#*F#
4 Linia d 1,000 256,000 256,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 781,000

8 FJM37BE4 u Doble ventosa embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FM212118 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST M05140
Capítol 08  XARXA TELEFONIA

1 F2285B0F m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL SELECCIONAT, EN
TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

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

1 Linia a 1,000 0,400 189,000 0,400 30,240 C#*D#*E#*F#
2 Linia b 1,000 0,400 162,000 0,400 25,920 C#*D#*E#*F#

Euro
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3 Linia c 1,000 0,400 174,000 0,400 27,840 C#*D#*E#*F#
4 Linia d 1,000 0,400 256,000 0,400 40,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,960

2 F2A11040 m3 Subministrament de sauló cribat i col.locat a peu d'obra

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

1 Linia a 1,000 0,400 189,000 0,100 7,560 C#*D#*E#*F#
2 Linia b 1,000 0,400 162,000 0,100 6,480 C#*D#*E#*F#
3 Linia c 1,000 0,400 174,000 0,100 6,960 C#*D#*E#*F#
4 Linia d 1,000 0,400 256,000 0,100 10,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,240

3 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 12 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

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

1 Linia a 1,000 0,400 189,000 0,400 30,240 C#*D#*E#*F#
2 Linia b 1,000 0,400 162,000 0,400 25,920 C#*D#*E#*F#
3 Linia c 1,000 0,400 174,000 0,400 27,840 C#*D#*E#*F#
4 Linia d 1,000 0,400 256,000 0,400 40,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,960

4 F2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 0.95 fins a 1.35 t/m3

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

1 Linia a 1,000 0,400 189,000 0,400 30,240 C#*D#*E#*F#
2 Linia b 1,000 0,400 162,000 0,400 25,920 C#*D#*E#*F#
3 Linia c 1,000 0,400 174,000 0,400 27,840 C#*D#*E#*F#
4 Linia d 1,000 0,400 256,000 0,400 40,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,960

5 F2225A20 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d´amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics

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

1 Linia a 1,000 0,400 189,000 0,400 30,240 C#*D#*E#*F#
2 Linia b 1,000 0,400 162,000 0,400 25,920 C#*D#*E#*F#
3 Linia c 1,000 0,400 174,000 0,400 27,840 C#*D#*E#*F#
4 Linia d 1,000 0,400 256,000 0,400 40,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,960

6 GDKZ3154 u Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 Kg de pes, col.locat amb
morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.

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

1 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 19,000

7 GDK256B3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15cm de gruix de formigó H-100 i solera de maó calat sobre llit de sorra.

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

1 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

8 GDG42110 m Canalització amb 2 tubs de polietilé reticulat flexible de doble paret, interior llisa s/.Norma EN 50086 de DN
110mm i dau de recobriment de 45x27 cm de formigó H-150

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

1 Creuaments 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

9 FG250090 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE PARET DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I AMB
GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 UNE 50086 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

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

1 Linia a 2,000 189,000 378,000 C#*D#*E#*F#
2 Linia b 2,000 162,000 324,000 C#*D#*E#*F#
3 Linia c 2,000 174,000 348,000 C#*D#*E#*F#
4 Linia d 2,000 256,000 512,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.562,000

10 FG250050 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE PARET DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I AMB
GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 UNE 50086 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

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

1 Linia a 2,000 189,000 378,000 C#*D#*E#*F#
2 Linia b 2,000 162,000 324,000 C#*D#*E#*F#
3 Linia c 2,000 174,000 348,000 C#*D#*E#*F#
4 Linia d 2,000 256,000 512,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.562,000

11 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Euro
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MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 23,29000 €

A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 14,50000 €

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 29,33000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 22,72000 €

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 11,97000 €

A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 12,11000 €

A0135000 h Ajudant soldador 12,47000 €

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 20,22000 €

A013J000 h Ajudant lampista 19,50000 €

A013M000 h Ajudant muntador 18,65000 €

A0140000 h Manobre 11,90000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €
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MATERIALS

ACCRZ1K u Accessoris connexió 0,10000 €

ALRZ1ASX185 ml Conductor de coure 1x185mm²,UNE RZ1-K(AS) 0,6/1 KV 9,94000 €

ALRZ1ASX240 ml Conductor coure 1x240 mm2, UNE RZ1-K 0,6/1 KV 10,18000 €

B0111000 m3 Aigua 1,01000 €

B0211U00 Kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 4,62000 €

B0312020 t SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS 10,26000 €

B0312400 m3 Sorra de 0 a 5 mm 18,95000 €

B0312500 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, DE 0 A 3,5 MM 0,01000 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 14,22000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 15,58000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,39000 €

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 4,76000 €

B0514301 t CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS 75,80000 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 80,56000 €

B0602220 M3 FORMIGO H-100, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20
MM

30,64000 €

B0604210 M3 FORMIGO H-150, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12
MM

35,76000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

Rend.: 1,000 68,25000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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MATERIALS

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 72,84000 €

B0641080 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

54,42000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B065J681 m3 Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricat en central amb
ciment SR, abocada amb cubilot.

Rend.: 1,000 85,28000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 88,90000 €
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MATERIALS

B071UC01 m3 Morter M-80 89,99000 €

B0A3UC10 Kg Clau acer 1,21000 €

B0D21030 m2 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €

B0DF7G0A U MOTLLE METAL.LIC, PER A ENCOFRAT DE PERICO D'ENLLUMENAT DE 38X38X55 CM, PER
A 150 USOS

0,71000 €

B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,40000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,27000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,40000 €

B0F1D2A1 U MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 0,13000 €

B2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 0.95 fins a
1.35 t/m3

4,54000 €
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MAQUINÀRIA

B44Z504P Kg Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE 36092. 3,56000 €



Projecte d´Obres d´Urbanització Bàsiques als àmbits del carrer
de la Noguera i zona esportiva, a Vallfogona de Balaguer

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/04/2008 Pàg.: 9

MATERIALS

B9651U05 m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2 sèrie 1a 4,16000 €

B974U012 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix 3,23000 €

BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 68,87000 €

BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm 9,05000 €

BD7F4370 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

8,01000 €

BDD1U002 u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs 43,70000 €

BDD1U003 u Base prefabricada de pou de registre de D=120 i 1m d'alçària, amb forats per a tubs 83,70000 €

BDD1U022 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària 30,10000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

113,39000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre

5,97000 €

BDDZU011 u Bastiment de 125x125x10 cm i tapa 125 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptuta
de 40

125,39000 €

BDKZ3150 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE
25 KG DE PES

9,68000 €

BF32D780 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

13,39000 €

BF32U020 m Tub de fosa dúctil de DN 200 mm, segons la norma ISO 2531, tipus K9, unió de campana amb
anella elastomèrica d'estanqueitat, inclòs p.p. d'accessoris i peces especials, tipus K12

30,02000 €

BFB1F200 m Tub de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal
segons UNE 53131

3,51000 €

BFW32D78 u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO
2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

65,74000 €

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar de
pressió nominal, per a soldar

48,80000 €

BFY32D78 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a
aigua

2,39000 €

BFYB1F22 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de
diàmetre nominal exterior, de 4 bar de pressió nominal, soldat

0,30000 €

BG1114A0 u Caixa general de protecció de polièster reforçat, de 100 A, segons esquema Unesa número 7A 86,85000 €

BG112590 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160 A, segons esquema
Unesa número 7

179,06000 €

BG250050 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DOBLE CAPA, LA INTERIOR LLISA, DE DN 50 MM.
AMB GRAU DE PROTECCIO 7, UNE 50086

0,68000 €

BG250090 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DOBLE CAPA, LA INTERIOR LLISA, DE DN 90 MM.
AMB GRAU DE PROTECCIO 7, UNE 50086

1,54000 €

BG250110 m TUB FLEXIBLE DE POLIETILE DOBLE CAPA DE DN 110 MM AMB GRAU DE PROTECCIO 7 I
SEGONS UNE 50086

1,81000 €

BGG11AA0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE
21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 250 kVA de potència, tensió assignada 24 kV,
tensió primari 20 kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o de 230/420 V entre fases en
buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%, + 5%, + 7,5%, +
10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal.lació interior o exterior,
cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de regulació maniobrable sense tensió,
passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de
buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e
instruccions de servei

7.200,00000 €

BGH22616 u Cel.la de línia (entrada/sortida), amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de 3.880,00000 €
xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb
interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb
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MATERIALS

comandament manual, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora
de posada a terra

BGH55616 u Cel.la de protecció general amb interrruptor automàtic de buit, amb tensió assignada de 36 kV, de
tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat
nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat,
seccionat, posada a terra) amb comandament manual en sèrie amb un interruptor automàtic de
tall en buit enclavat amb el seccionador, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema
d'alarma sonora de posada a terra

16.341,00000 €

BGJ16010 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre de transformació de
superfície i maniobra interior, tensió assignada de 36 kV, amb 2 portes (vianants i transformador),
amb enllumenat connectat i governat des del quadre de BT, ventilació natural, per a 1
transformador

11.836,00000 €

BGJZ1000 u Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor
d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions
Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat
en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84

432,00000 €

BGK226A0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240 mm2 de
secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl.lica de fils de
coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1)

8,15000 €

BGKWU616 u Terminal polimèric contràctil en fred, per a ús interior, unipolar, amb contacte metàl.llic de coure o
de Al Cu, cos aïllant fabricat amb formulació de goma de silicona, repartidor lineal de tensió
integrat en el cos aïllant, i presa de terra utilitzant els propis fils de la pantalla del cable, per a
cables de 95 a 300 mm2 de secció i aïllament de HEPRZ1 i tensión assignada de 12/20 kV

159,44000 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 9,96000 €

BJM37BE0 u Doble ventosa per a embridar de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de
fosa, preu alt

709,67000 €

BM212110 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de
connexió a la canonada

506,20000 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,65000 €

BN42D3D0 u Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de PN, de fosa, preu superior

107,59000 €

BNN2F350 u Bomba fecal submergible de 30 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 1,5 bar, de preu
alt, amb un pas útil de sólids de 100 mm, com a màxim

2.032,15000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 13,74000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 72,67000 €

C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 135,58000 €
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ALTRES

C1311120 * Elemento no encontrado 0,00000 €
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MAQUINÀRIA

C1311220 h Pala carregadora mitjana, sobre erugues 65,21000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 35,18000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 50,26000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 53,56000 €

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 118,26000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 41,30000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 58,54000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 71,04000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 55,65000 €

C133A0K0 h PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 5,24000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 59,20000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,84000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 68,66000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,86000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 29,19000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 51,37000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 40,01000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 45,99000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 41,71000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 46,25000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,95000 €

C1705600 h FORMIGONERA DE 165 L 1,41000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,38000 €
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MATERIALS

C200U101 u Bombí per a proves de canonades 3,56000 €
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MAQUINÀRIA

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,85000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,28000 €
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MATERIALS

DDEPU180 u Estació de depuració de polietilè d'alta densitat per a la depuració d'aigües residuals mitjançant
oxidació total de la matèria orgànica o també d'aireació prolongada , amb tractament mitjançant
fangs actius en suspensió, capacitat per a 80 usuaris amb un volum d'aigua residual a tractar per
dia de 6000 litres, equipada amb unitat de control provista de bomba d'aire.

15.330,00000 €

DDEPU400 u Estació de depuració de polietilè d'alta densitat per a la depuració d'aigües residuals mitjançant
oxidació total de la matèria orgànica o també d'aireació prolongada , amb tractament mitjançant
fangs actius en suspensió, capacitat per a 400 usuaris amb un volum d'aigua residual a tractar per
dia de 104.615 litres, equipada amb unitat de control provista de bomba d'aire.

37.867,00000 €

MDEPU180 u Equipo de cloración 1.003,00000 €

MDEPU280 u Reja de desbaste automática 5.747,00000 €

MDEPU380 u Tapa anti-olores para la reja de desbaste manual, construida en acero inoxidable AISI-304, con
sifón de aceite, con marco para fijarla en el suelo mediante tornillos Spitz o similares.

806,00000 €

MDEPU480 u Tapa de ventilación, Construida en acero inoxidable AISI-304, para el exterior de la depuradora y
su fijación en el suelo mediante tornillos Spitz o similares. Su diseño permite la ventilación y
absorción del aire.

1.864,00000 €

MDEPU580 u Sistema de aviso de alarmas vía GSM mediante el envío de mensajes SMS a 3 móviles diferentes. 1.750,00000 €
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PARTIDES ALÇADES

PPAUPN01 Pa Partida alçada a justificar, en concepte d'execució de
separador d'hidrocarburs. Inclou tot el material
necessari per a l'execució d'aquesta partida.

Rend.: 1,000 15.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PPAUPN02 Pa Partida alçada a justificar, en concepte d''instal.lació i
connexió de les ues estacions depuradores a la xarxa
general

Rend.: 1,000 11.246,59 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-1 ALRZ1AS1X185 ml Subministrament i instal·lació de coductor d'alumini
d'alta seguretat, no propagador de la flama, aïllament
lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics,
designació AL RZ1(AS) 0,6/1 KV, d'acord a la norma
UNE 21123-4. Aïllament de polietilé reticulat (XLPE)
tipus DIX3, coberta mescla termoplàstica tipus Z1.
Unipolar de 185 mm² (1x185). AL AFUMEX de
PIRELLI o similar. Inclosa part proporcional
d'accessoris de connexions. Identificació de línies ens
les bornes i sobre la safata, als extrens i derivacions.

Rend.: 4,378 11,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

ALRZ1ASX1 ml Conductor de coure 1x185mm²,UNE RZ1-K(AS) 0,6/1
KV

1,000      x 9,94000 = 9,94000

ACCRZ1K u Accessoris connexió 1,000      x 0,10000 = 0,10000

Subtotal: 10,04000 10,04000
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,135 /R x 20,22000 = 0,62350
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,135 /R x 29,33000 = 0,90442

Subtotal: 1,52792 1,52792
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,010 %  s 16,00000 = 0,00160

Subtotal: 0,00160 0,00160

COST DIRECTE 11,56952
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,56952

P-2 ALRZ1AS1X240 ml Subministrament i instal·lació de coductor d'alumini
d'alta seguretat, no propagador de la flama, aïllament
lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics,
designació AL RZ1(AS) 0,6/1 KV, d'acord a la norma
UNE 21123-4. Aïllament de polietilé reticulat (XLPE)
tipus DIX3, coberta mescla termoplàstica tipus Z1.
Unipolar de 240 mm² (1x240). AL AFUMEX de
PIRELLI o similar. Inclosa part proporcional
d'accessoris de connexions. Identificació de línies ens
les bornes i sobre la safata, als extrens i derivacions.

Rend.: 3,800 12,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

ACCRZ1K u Accessoris connexió 1,000      x 0,10000 = 0,10000
ALRZ1ASX2 ml Conductor coure 1x240 mm2, UNE RZ1-K 0,6/1 KV 1,000      x 10,18000 = 10,18000

Subtotal: 10,28000 10,28000
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,150 /R x 29,33000 = 1,15776
A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,150 /R x 20,22000 = 0,79816

Subtotal: 1,95592 1,95592
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,010 %  s 16,90000 = 0,00169

Subtotal: 0,00169 0,00169



Projecte d´Obres d´Urbanització Bàsiques als àmbits del carrer
de la Noguera i zona esportiva, a Vallfogona de Balaguer

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/04/2008 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 12,23761
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,23761

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 55,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200

Subtotal: 0,20200 0,20200
Maquinària

C1705600 h FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,41000 = 0,98700

Subtotal: 0,98700 0,98700
Materials

B0312020 t SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,630      x 10,26000 = 16,72380

B0514301 t CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM
II/B-S/32,5, EN SACS

0,250      x 75,80000 = 18,95000

Subtotal: 35,87580 35,87580
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 19,03000

Subtotal: 19,03000 19,03000

COST DIRECTE 55,89280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,89280

P-3 F2225650 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny de trànsit, amb compressor

Rend.: 1,467 6,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,336 /R x 19,03000 = 4,35861

Subtotal: 4,35861 4,35861
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,168 /R x 13,74000 = 1,57350

Subtotal: 1,57350 1,57350
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,09065

Subtotal: 0,09065 0,09065



Projecte d´Obres d´Urbanització Bàsiques als àmbits del carrer
de la Noguera i zona esportiva, a Vallfogona de Balaguer

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/04/2008 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 6,02276
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,02276

P-4 F2225A20 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2
m d´amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,504 4,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,132 /R x 50,26000 = 4,41112

Subtotal: 4,41112 4,41112
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 11,90000 = 0,07912

Subtotal: 0,07912 0,07912

COST DIRECTE 4,49024
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,49024

P-5 F2285B0F m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL SELECCIONAT, EN
TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT
PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Rend.: 1,505 10,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,450 /R x 19,03000 = 5,69003

Subtotal: 5,69003 5,69003
Maquinària

C133A0K0 h PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,450 /R x 5,24000 = 1,56678
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 50,26000 = 3,33953

Subtotal: 4,90631 4,90631

COST DIRECTE 10,59634
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,59634

P-6 F2A11040 m3 Subministrament de sauló cribat i col.locat a peu
d'obra

Rend.: 1,000 14,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0322000 m3 Sauló garbellat 1,000      x 14,22000 = 14,22000

Subtotal: 14,22000 14,22000

COST DIRECTE 14,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,22000
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PARTIDES D'OBRA

P-7 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 12
t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,507 2,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,123 /R x 29,19000 = 2,38246

Subtotal: 2,38246 2,38246
Altres

C1311120 * Elemento no encontrado 0,033      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 2,38246
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,38246

P-8 F2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de
runa amb una densitat des de 0.95 fins a 1.35 t/m3

Rend.: 1,000 4,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de
runa amb una densitat des de 0.95 fins a 1.35 t/m3

1,000      x 4,54000 = 4,54000

Subtotal: 4,54000 4,54000

COST DIRECTE 4,54000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,54000

P-9 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 3,727 48,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0641080 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

0,649      x 54,42000 = 35,31858

B0312500 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, DE
0 A 3,5 MM

0,0275      x 0,01000 = 0,00028

Subtotal: 35,31886 35,31886
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,400 /R x 11,90000 = 4,47008
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,400 /R x 12,11000 = 4,54897

Subtotal: 9,01905 9,01905
Materials

B0F1D2A1 U MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 17,997      x 0,13000 = 2,33961
B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de

57x57x125 cm, per a 150 usos
1,007      x 1,40000 = 1,40980

Subtotal: 39,06827 39,06827
Altres
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PARTIDES D'OBRA

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,41295

Subtotal: 0,41295 0,41295

COST DIRECTE 48,50027
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,50027

P-10 FF32D785 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa

Rend.: 4,078 27,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BFY32D78 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

1,000      x 2,39000 = 2,39000

BFW32D78 u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de
diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531,
per a unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua

0,100      x 65,74000 = 6,57400

BF32D780 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

1,020      x 13,39000 = 13,65780

Subtotal: 22,62180 22,62180
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 18,65000 = 2,74399
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,600 /R x 11,97000 = 1,76116

Subtotal: 4,50515 4,50515
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,22423

Subtotal: 0,22423 0,22423

COST DIRECTE 27,35118
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,35118

P-11 FFB1F225 m Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, 16 bar de pressió nominal,
segons norma UNE 53131, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Rend.: 4,085 16,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BFYB1F22 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre
nominal exterior, de 4 bar de pressió nominal, soldat

1,000      x 0,30000 = 0,30000

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
125 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar de
pressió nominal, per a soldar

0,200      x 48,80000 = 9,76000

BFB1F200 m Tub de polietilè de densitat alta, de 125 mm de 1,020      x 3,51000 = 3,58020
diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal
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segons UNE 53131

Subtotal: 13,64020 13,64020
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,360 /R x 18,65000 = 1,64357
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,360 /R x 11,97000 = 1,05488

Subtotal: 2,69845 2,69845
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,13465

Subtotal: 0,13465 0,13465

COST DIRECTE 16,47330
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,47330

P-12 FG1114A2 u Caixa general de protecció de polièster reforçat, de
250 A, segons esquema unesa número 9A i muntada
superficialment

Rend.: 19,284 99,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

1,000      x 9,96000 = 9,96000

BG1114A0 u Caixa general de protecció de polièster reforçat, de
100 A, segons esquema Unesa número 7A

1,000      x 86,85000 = 86,85000

Subtotal: 96,81000 96,81000
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,800 /R x 20,22000 = 0,83883
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,800 /R x 29,33000 = 1,21676

Subtotal: 2,05559 2,05559
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,42441

Subtotal: 0,42441 0,42441

COST DIRECTE 99,29000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,29000

P-13 FG112592 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
borns bimetàl.lics, de 400 A, segons esquema unesa
número 9 i muntada superficialment

Rend.: 4,085 201,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

1,000      x 9,96000 = 9,96000

BG112590 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
borns bimetàl.lics, de 160 A, segons esquema Unesa
número 7

1,000      x 179,06000 = 179,06000

Subtotal: 189,02000 189,02000
Ma d'obra
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A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 1,000 /R x 20,22000 = 4,94982
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,000 /R x 29,33000 = 7,17993

Subtotal: 12,12975 12,12975
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,44666

Subtotal: 0,44666 0,44666

COST DIRECTE 201,59641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,59641

P-14 FG250050 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILE DE
DOBLE PARET DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
I AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 UNE
50086 I MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA

Rend.: 2,776 0,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,030 /R x 11,97000 = 0,12936
A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,020 /R x 20,22000 = 0,14568

Subtotal: 0,27504 0,27504
Materials

BG250050 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DOBLE
CAPA, LA INTERIOR LLISA, DE DN 50 MM. AMB
GRAU DE PROTECCIO 7, UNE 50086

1,000      x 0,68000 = 0,68000

Subtotal: 0,68000 0,68000

COST DIRECTE 0,95504
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,95504

P-15 FG250090 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILE DE
DOBLE PARET DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
I AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 UNE
50086 I MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA

Rend.: 28,250 1,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,030 /R x 11,97000 = 0,01271

Subtotal: 0,01271 0,01271
Materials

BG250090 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DOBLE
CAPA, LA INTERIOR LLISA, DE DN 90 MM. AMB
GRAU DE PROTECCIO 7, UNE 50086

1,000      x 1,54000 = 1,54000

Subtotal: 1,54000 1,54000
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,020 /R x 20,22000 = 0,01432

Subtotal: 0,02703 0,02703
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COST DIRECTE 1,56703
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,56703

P-16 FGG11AA0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT)
construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428,
dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 630 kVA de
potència, tensió assignada 36 kV, tensió primari 25
kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o
de 230/400 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz,
grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/-
2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació
interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració
natural (ONAN), conmutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de
porcellana, passabarres BT de porcellana, 2
terminals de terra, dispositiu de buidat i presa de
mostres, dispositiu d'ompliment, placa de
característiques i placa de seguretat e instruccions de
servei, col.locat

Rend.: 4,378 7.269,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 4,000 /R x 29,33000 = 26,79762

Subtotal: 26,79762 26,79762
Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 2,000 /R x 46,25000 = 21,12837

Subtotal: 21,12837 21,12837
Materials

BGG11AA0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT)
construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428,
dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 250 kVA de
potència, tensió assignada 24 kV, tensió primari 20
kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o
de 230/420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz,
grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%,
+ 5%, + 7,5%, + 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal.lació
interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració
natural (ONAN), commutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de
porcellana, passabarres BT de porcellana, 2
terminals de terra, dispositiu de buidat i presa de
mostres, dispositiu d'ompliment, placa de
característiques i placa de seguretat e instruccions de
servei

1,000      x 7.200,00000 = 7.200,00000

Subtotal: 7.200,00000 7.200,00000
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 4,000 /R x 20,22000 = 18,47419

Subtotal: 45,27181 45,27181
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,00000 = 3,15404

Subtotal: 3,15404 3,15404
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COST DIRECTE 7.269,55422
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.269,55422

P-17 FGH22616 u Cel.la de línia (entrada/sortida), amb tensió assignada
de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer
galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat
nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador
rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat,
posada a terra) amb comandament manual,
captadors capacitius per a la detecció de tensió i
sistema d'alarma sonora de posada a terra, col.locada

Rend.: 4,378 3.891,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BGH22616 u Cel.la de línia (entrada/sortida), amb tensió assignada
de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer
galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat
nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador
rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat,
posada a terra) amb comandament manual,
captadors capacitius per a la detecció de tensió i
sistema d'alarma sonora de posada a terra

1,000      x 3.880,00000 = 3.880,00000

Subtotal: 3.880,00000 3.880,00000
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 1,000 /R x 20,22000 = 4,61855
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,000 /R x 29,33000 = 6,69941

Subtotal: 11,31796 11,31796
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,48169

Subtotal: 0,48169 0,48169

COST DIRECTE 3.891,79965
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.891,79965

P-18 FGH55616 u Cel.la de de protecció general amb interrruptor
automàtic de buit, amb tensió assignada de 36 kV, de
tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat,
tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de
630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu
tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada
a terra) amb comandament manual en sèrie amb un
interruptor automàtic de tall en buit enclavat amb el
seccionador, captadors capacitius per a la detecció
de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a
terra, col.locada

Rend.: 4,378 16.353,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BGH55616 u Cel.la de protecció general  amb interrruptor
automàtic de buit, amb tensió assignada de 36 kV, de
tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat,

1,000      x 16.341,0000 = 16.341,00000

tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de
630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador  rotatiu
tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada
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a terra)  amb comandament manual en sèrie amb un
interruptor automàtic de tall en buit enclavat amb el
seccionador, captadors capacitius per a la detecció
de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a
terra

Subtotal: 16.341,00000 16.341,00000
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 1,000 /R x 20,22000 = 4,61855
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,000 /R x 29,33000 = 6,69941

Subtotal: 11,31796 11,31796
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,67939

Subtotal: 0,67939 0,67939

COST DIRECTE 16.352,99735
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16.352,99735

P-19 FGJ16010 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura
monobloc), per a centre de transformació de
superfície i maniobra interior, tensió assignada de 36
kV, amb 2 portes (peatons i transformador), amb
enllumenat connectat i governat des del quadre de
BT, ventilació natural, per a 1 transformador

Rend.: 16,418 11.897,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 4,000 /R x 46,25000 = 11,26812

Subtotal: 11,26812 11,26812
Materials

BGJ16010 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura
monobloc), per a centre de transformació de
superfície i maniobra interior, tensió assignada de 36
kV, amb 2 portes (vianants i transformador), amb
enllumenat connectat i governat des del quadre de
BT, ventilació natural, per a 1 transformador

1,000      x 11.836,0000 = 11.836,00000

Subtotal: 11.836,00000 11.836,00000
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 24,000 /R x 20,22000 = 29,55780
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 8,000 /R x 29,33000 = 14,29163

Subtotal: 43,84943 43,84943
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 6,86947

Subtotal: 6,86947 6,86947

COST DIRECTE 11.897,98702
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.897,98702
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P-20 FGJZ1000 u Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra
constituït per una banqueta aïllant, un extintor
d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari
de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques
Complementàries del Reglament sobre Condicions
Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals
Elèctriques, Subestacions i Centres de
Transformació. B.O.E. 25-10-84, col.locat

Rend.: 16,418 432,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BGJZ1000 u Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra
constituït per una banqueta aïllant, un extintor
d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari
de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques
Complementàries del Reglament sobre Condicions
Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals
Elèctriques, Subestacions i Centres de
Transformació. B.O.E. 25-10-84

1,000      x 432,00000 = 432,00000

Subtotal: 432,00000 432,00000
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,250 /R x 20,22000 = 0,30789
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,250 /R x 29,33000 = 0,44661

Subtotal: 0,75450 0,75450
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,11865

Subtotal: 0,11865 0,11865

COST DIRECTE 432,87315
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 432,87315

P-21 FGK2L6A1 m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de
composició 3x1x240 mm2, constituïda per cables
unipolars de designació UNE RHZ1 18/30 kV de 240
mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament
de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils
de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de
poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada

Rend.: 6,411 27,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BGK226A0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació
UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240 mm2 de
secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè
reticulat (XLPE), pantalla metàl.lica de fils de coure
de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica (Z1)

3,060      x 8,15000 = 24,93900

Subtotal: 24,93900 24,93900
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,335 /R x 20,22000 = 1,05657
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,335 /R x 29,33000 = 1,53261

Subtotal: 2,58918 2,58918
Altres
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,19745

Subtotal: 0,19745 0,19745

COST DIRECTE 27,72563
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,72563

P-22 FGKWU616 u Terminal polimèric contràctil en fred, per a ús interior,
unipolar, amb contacte metàl·lic de coure o de Al Cu,
cos aïllant fabricat amb formulació de goma de
silicona, repartidor lineal de tensió integrat en el cos
aïllant, i presa de terra utilitzant els propis fils de la
pantalla del cable, per a cables de 95 a 300 mm2 de
secció i aïllament de HEPRZ1 i tensión assignada de
12/20 kV, muntat

Rend.: 26,977 160,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BGKWU616 u Terminal polimèric contràctil en fred, per a ús interior,
unipolar, amb contacte metàl.llic de coure o de Al Cu,
cos aïllant fabricat amb formulació de goma de
silicona, repartidor lineal de tensió integrat en el cos
aïllant, i presa de terra utilitzant els propis fils de la
pantalla del cable, per a cables de 95 a 300 mm2 de
secció i aïllament de HEPRZ1 i tensión assignada de
12/20 kV

1,000      x 159,44000 = 159,44000

Subtotal: 159,44000 159,44000
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,330 /R x 20,22000 = 0,24734
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,330 /R x 29,33000 = 0,35878

Subtotal: 0,60612 0,60612
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,02739

Subtotal: 0,02739 0,02739

COST DIRECTE 160,07351
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,07351

P-23 FJM37BE4 u Doble ventosa embridada de diàmetre nominal 100
mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 34,952 711,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BJM37BE0 u Doble ventosa per a embridar de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de
fosa, preu alt

1,000      x 709,67000 = 709,67000

Subtotal: 709,67000 709,67000
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,430 /R x 18,65000 = 0,76303
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,430 /R x 11,97000 = 0,48973

Subtotal: 1,25276 1,25276
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Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,42900

Subtotal: 0,42900 0,42900

COST DIRECTE 711,35176
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 711,35176

P-24 FM212118 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45
mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior

Rend.: 5,456 525,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,000      x 1,65000 = 1,65000
BM212110 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45

mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la
canonada

1,000      x 506,20000 = 506,20000

Subtotal: 507,85000 507,85000
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 18,65000 = 10,25477
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 3,000 /R x 11,97000 = 6,58174

Subtotal: 16,83651 16,83651
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,63294

Subtotal: 0,63294 0,63294

COST DIRECTE 525,31945
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 525,31945

P-25 FN42D3D4 u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides,
de diàmetre nominal 100 mm, de 10 bar de PN, de
fosa, preu superior i muntada en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 10,716 109,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BN42D3D0 u Vàlvula de papallona manual per a muntar entre
brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
PN, de fosa, preu superior

1,000      x 107,59000 = 107,59000

Subtotal: 107,59000 107,59000
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 18,65000 = 1,04423
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,600 /R x 11,97000 = 0,67021

Subtotal: 1,71444 1,71444
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,11930

Subtotal: 0,11930 0,11930
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 109,42374
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,42374

P-26 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,518 1,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311220 h Pala carregadora mitjana, sobre erugues 0,022 /R x 65,21000 = 0,94507

Subtotal: 0,94507 0,94507
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 11,90000 = 0,07839

Subtotal: 0,07839 0,07839
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,00164

Subtotal: 0,00164 0,00164

COST DIRECTE 1,02510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,02510

P-27 G221U012 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment
en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,512 477,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,235 /R x 23,29000 = 3,61981
A0125000 h Oficial 1a soldador 1,080 /R x 14,50000 = 10,35714
A0150000 h Manobre especialista 1,152 /R x 19,03000 = 14,49905

Subtotal: 28,47600 28,47600
Materials

B0211U00 Kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant

0,120      x 4,62000 = 0,55440

Subtotal: 0,55440 0,55440
Maquinària

C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt

5,000 /R x 135,58000 = 448,34656

Subtotal: 448,34656 448,34656

COST DIRECTE 477,37696
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 477,37696
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P-28 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, càrrega i transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,714 4,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

0,0105 /R x 118,26000 = 0,72446

C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt

0,0094 /R x 135,58000 = 0,74355

Subtotal: 1,46801 1,46801
Materials

B0211U00 Kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant

0,200      x 4,62000 = 0,92400

Subtotal: 0,92400 0,92400
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0115 /R x 19,03000 = 0,12768
A0112000 h Cap de colla 0,0031 /R x 23,29000 = 0,04212

Subtotal: 0,16980 0,16980
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0315 /R x 51,37000 = 0,94408

Subtotal: 2,41209 2,41209
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,020 /R x 21,99000 = 0,25659

Subtotal: 0,42639 0,42639
Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,0021 /R x 72,67000 = 0,08904

Subtotal: 2,50113 2,50113
Altres

%IND001 % Despeses indirectes 5,000 %  s 5,42420 = 0,27121

Subtotal: 0,27121 0,27121

COST DIRECTE 4,12273
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,12273

P-29 G2262222 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat, en tongades de 50
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95
% PN, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària
la dessecació

Rend.: 1,511 4,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C133A0K0 h PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,250 /R x 5,24000 = 0,86698
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 55,65000 = 0,25781

Subtotal: 1,12479 1,12479
Altres
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C1311120 * Elemento no encontrado 0,040      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 19,03000 = 3,14858

Subtotal: 3,14858 3,14858
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,06529

Subtotal: 0,06529 0,06529

COST DIRECTE 4,33866
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,33866

P-30 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

Rend.: 1,613 0,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0016 /R x 23,29000 = 0,02310
A0150000 h Manobre especialista 0,0058 /R x 19,03000 = 0,06843

Subtotal: 0,09153 0,09153
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 0,05050 0,05050
Maquinària

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,0058 /R x 71,04000 = 0,25544
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,0028 /R x 59,20000 = 0,10277
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 0,0058 /R x 68,66000 = 0,24689
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0028 /R x 40,01000 = 0,06945

Subtotal: 0,67455 0,67455
Altres

%IND001 % Despeses indirectes 5,000 %  s 1,17800 = 0,05890

Subtotal: 0,05890 0,05890

COST DIRECTE 0,87548
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,87548

P-31 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions

Rend.: 3,255 6,53 €
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0017 /R x 23,29000 = 0,01216
A0150000 h Manobre especialista 0,0067 /R x 19,03000 = 0,03917

Subtotal: 0,05133 0,05133
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 0,05050 0,05050
Maquinària

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 0,0067 /R x 68,66000 = 0,14133
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0033 /R x 40,01000 = 0,04056

Subtotal: 0,18189 0,18189
Materials

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

1,200      x 4,76000 = 5,71200

Subtotal: 5,76250 5,76250
Maquinària

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,0067 /R x 71,04000 = 0,14623
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,0033 /R x 59,20000 = 0,06002

Subtotal: 0,38814 0,38814
Altres

%IND001 % Despeses indirectes 5,000 %  s 6,54900 = 0,32745

Subtotal: 0,32745 0,32745

COST DIRECTE 6,52942
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,52942

P-32 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,675 2,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 0,05050 0,05050
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0571 /R x 19,03000 = 0,64872

Subtotal: 0,64872 0,64872
Materials

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200      x 0,39000 = 0,46800

Subtotal: 0,51850 0,51850
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0119 /R x 23,29000 = 0,16546



Projecte d´Obres d´Urbanització Bàsiques als àmbits del carrer
de la Noguera i zona esportiva, a Vallfogona de Balaguer

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/04/2008 Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,81418 0,81418
Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,0238 /R x 58,54000 = 0,83179

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,0476 /R x 12,86000 = 0,36545
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0047 /R x 40,01000 = 0,11227

Subtotal: 1,30951 1,30951
Altres

%IND001 % Despeses indirectes 5,000 %  s 3,72900 = 0,18645

Subtotal: 0,18645 0,18645

COST DIRECTE 2,82864
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,82864

P-33 G22U1010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

Rend.: 1,546 1,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0137 /R x 19,03000 = 0,16864

Subtotal: 0,16864 0,16864
Maquinària

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,0137 /R x 53,56000 = 0,47463

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0274 /R x 51,37000 = 0,91044

Subtotal: 1,38507 1,38507
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0027 /R x 23,29000 = 0,04067

Subtotal: 0,20931 0,20931
Altres

%IND001 % Despeses indirectes 5,000 %  s 2,24900 = 0,11245

Subtotal: 0,11245 0,11245

COST DIRECTE 1,70683
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,70683

P-34 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 4,340 20,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,0035 /R x 45,99000 = 0,03709
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C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 0,0071 /R x 61,84000 = 0,10117
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,0071 /R x 59,20000 = 0,09685

Subtotal: 0,23511 0,23511
Materials

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 15,58000 = 18,69600
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 18,74650 18,74650
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0071 /R x 19,03000 = 0,03113
A0112000 h Cap de colla 0,0035 /R x 23,29000 = 0,01878

Subtotal: 0,04991 0,04991
Altres

%IND001 % Despeses indirectes 5,000 %  s 19,75460 = 0,98773

Subtotal: 0,98773 0,98773

COST DIRECTE 20,01925
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,01925

P-35 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 6,048 14,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0333 /R x 23,29000 = 0,12823
A0121000 h Oficial 1a 0,1333 /R x 21,99000 = 0,48467
A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 19,03000 = 0,62930

Subtotal: 1,24220 1,24220
Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,066      x 68,25000 = 4,50450

Subtotal: 4,50450 4,50450
Altres

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,021      x 88,90000 = 1,86690

Subtotal: 1,86690 1,86690
Materials

B0D21030 m2 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000
B9651U05 m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus

T-2 sèrie 1a
1,050      x 4,16000 = 4,36800

Subtotal: 9,91790 9,91790
Maquinària
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C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,0083 /R x 41,30000 = 0,05668

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0083 /R x 51,37000 = 0,07050
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,0333 /R x 1,95000 = 0,01074
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos
0,0333 /R x 6,85000 = 0,03772

Subtotal: 0,17564 0,17564
Altres

%IND001 % Despeses indirectes 5,000 %  s 18,60660 = 0,93033

Subtotal: 2,79723 2,79723

COST DIRECTE 14,13297
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,13297

P-36 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20
cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 3,052 10,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0155 /R x 23,29000 = 0,11828
A0121000 h Oficial 1a 0,0601 /R x 21,99000 = 0,43303
A0150000 h Manobre especialista 0,0901 /R x 19,03000 = 0,56180

Subtotal: 1,11311 1,11311
Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,010      x 2,27000 = 0,02270
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,050      x 1,40000 = 0,07000
B974U012 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm

d'amplada i 8 cm de gruix
1,050      x 3,23000 = 3,39150

Subtotal: 3,48420 3,48420
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0068 /R x 51,37000 = 0,11445
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0037 /R x 41,71000 = 0,05057
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
0,0068 /R x 41,30000 = 0,09202

Subtotal: 0,25704 0,25704
Materials

B0D21030 m2 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,43000 = 0,43000

Subtotal: 3,91420 3,91420
Altres

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,005      x 88,90000 = 0,44450

Subtotal: 0,44450 0,44450

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a 0,060      x 68,25000 = 4,09500
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
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B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,001      x 80,56000 = 0,08056

Subtotal: 8,08976 8,08976
Altres

%IND001 % Despeses indirectes 5,000 %  s 11,61580 = 0,58079

Subtotal: 1,02529 1,02529

COST DIRECTE 10,48520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,48520

P-37 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb
formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub
de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t
de càrrega de ruptura, segons plànols

Rend.: 4,644 191,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 1,25377
A0121000 h Oficial 1a 2,500 /R x 21,99000 = 11,83786
A0150000 h Manobre especialista 1,250 /R x 19,03000 = 5,12220

Subtotal: 18,21383 18,21383
Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 72,84000 = 76,48200

B071UC01 m3 Morter M-80 0,020      x 89,99000 = 1,79980
B0A3UC10 Kg Clau acer 0,350      x 1,21000 = 0,42350
B0D21030 m2 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,400      x 0,43000 = 1,89200
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a

10 usos
2,200      x 1,26000 = 2,77200

BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

1,000      x 68,87000 = 68,87000

Subtotal: 152,23930 152,23930
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,3125 /R x 41,71000 = 2,80671
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,500 /R x 1,95000 = 1,04974
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,250 /R x 17,28000 = 4,65116

Subtotal: 8,50761 8,50761
Altres

%IND001 % Despeses indirectes 5,000 %  s 252,23480 = 12,61174

Subtotal: 12,61174 12,61174

COST DIRECTE 191,57248
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,57248

P-38 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 Rend.: 2,508 45,52 €

cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,172 /R x 19,03000 = 1,30509

Subtotal: 1,30509 1,30509
Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,440      x 68,25000 = 30,03000

B071UC01 m3 Morter M-80 0,003      x 89,99000 = 0,26997
BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40

cm
1,050      x 9,05000 = 9,50250

Subtotal: 39,80247 39,80247
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0645 /R x 41,71000 = 1,07269
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,0438 /R x 1,95000 = 0,03406
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,0219 /R x 17,28000 = 0,15089

Subtotal: 1,25764 1,25764
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0193 /R x 23,29000 = 0,17923
A0121000 h Oficial 1a 0,0864 /R x 21,99000 = 0,75755

Subtotal: 2,24187 2,24187
Altres

%IND001 % Despeses indirectes 5,000 %  s 44,37140 = 2,21857

Subtotal: 2,21857 2,21857

COST DIRECTE 45,52055
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,52055

P-39 GD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 0,167 10,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BD7F4370 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

1,000      x 8,01000 = 8,01000

Subtotal: 8,01000 8,01000
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,015 /R x 11,90000 = 1,06886
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,015 /R x 11,97000 = 1,07515

Subtotal: 2,14401 2,14401
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,09103

Subtotal: 0,09103 0,09103
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COST DIRECTE 10,24504
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,24504

P-40 GDD1PN01 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

Rend.: 3,099 377,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 1,87883
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 14,19167
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 12,28138

Subtotal: 28,35188 28,35188
Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,750      x 68,25000 = 51,18750

B071UC01 m3 Morter M-80 0,035      x 89,99000 = 3,14965
BDD1U003 u Base prefabricada de pou de registre de D=120 i 1m

d'alçària, amb forats per a tubs
1,000      x 83,70000 = 83,70000

BDD1U022 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de
80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària

1,000      x 30,10000 = 30,10000

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

4,000      x 5,97000 = 23,88000

BDDZU011 u Bastiment de 125x125x10 cm i tapa 125 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptuta de
40

1,000      x 125,39000 = 125,39000

Subtotal: 317,40715 317,40715
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 3,36480
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,62924
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,28000 = 5,57599

Subtotal: 9,57003 9,57003
Altres

%IND001 % Despeses indirectes 5,000 %  s 435,16260 = 21,75813

Subtotal: 21,75813 21,75813

COST DIRECTE 377,08719
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 377,08719

P-41 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i

Rend.: 1,998 341,71 €
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
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CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,28000 = 8,64865
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,97598
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 5,21897

Subtotal: 14,84360 14,84360
Materials

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

4,000      x 5,97000 = 23,88000

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

1,000      x 113,39000 = 113,39000

BDD1U022 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de
80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària

1,000      x 30,10000 = 30,10000

BDD1U002 u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i
100 cm d'alçària, amb forats per a tubs

1,000      x 43,70000 = 43,70000

B071UC01 m3 Morter M-80 0,035      x 89,99000 = 3,14965
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,750      x 68,25000 = 51,18750

Subtotal: 265,40715 265,40715
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 19,04905
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 22,01201
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 2,91416

Subtotal: 43,97522 43,97522
Altres

%IND001 % Despeses indirectes 5,000 %  s 349,65080 = 17,48254

Subtotal: 17,48254 17,48254

COST DIRECTE 341,70851
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 341,70851

P-42 GDDEPU080 u Estació depuradora BIOTRIT-80 Rend.: 6,048 28.094,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A012J000 h Oficial 1a lampista 4,500 /R x 22,72000 = 16,90476

Subtotal: 16,90476 16,90476
Materials

B065J681 m3 Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricat en central amb
ciment SR, abocada amb cubilot.

0,863      x 85,28000 = 73,59664

B0312400 m3 Sorra de 0 a 5 mm 3,500      x 18,95000 = 66,32500
MDEPU580 u Sistema de aviso de alarmas vía GSM mediante el

envío de mensajes SMS a 3 móviles diferentes.
1,000      x 1.750,00000 = 1.750,00000

MDEPU480 u Tapa de ventilación, Construida en acero inoxidable
AISI-304, para el exterior de  la depuradora y su
fijación en el suelo mediante tornillos Spitz o
similares. Su diseño permite la ventilación y

1,000      x 1.864,00000 = 1.864,00000

absorción del aire.
MDEPU380 u Tapa anti-olores para la reja de desbaste manual, 1,000      x 806,00000 = 806,00000

construida en acero inoxidable AISI-304, con sifón de
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aceite, con marco para fijarla en el suelo mediante
tornillos Spitz o similares.

Subtotal: 4.559,92164 4.559,92164
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 4,500 /R x 19,50000 = 14,50893

Subtotal: 31,41369 31,41369
Materials

MDEPU180 u Equipo de cloración 1,000      x 1.003,00000 = 1.003,00000

Subtotal: 5.562,92164 5.562,92164
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,500 /R x 21,99000 = 16,36161

Subtotal: 47,77530 47,77530
Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

2,660 /R x 72,67000 = 31,96134

Subtotal: 31,96134 31,96134
Materials

MDEPU280 u Reja de desbaste automática 1,000      x 5.747,00000 = 5.747,00000

Subtotal: 11.309,92164 11.309,92164
Maquinària

B44Z504P Kg Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE 36092.

11,200 /R x 3,56000 = 6,59259

Subtotal: 38,55393 38,55393
Materials

DDEPU180 u Estació de depuració de polietilè d'alta densitat per a
la depuració d'aigües residuals mitjançant oxidació
total de la matèria orgànica o també d'aireació
prolongada  , amb tractament mitjançant fangs actius
en suspensió, capacitat per a 80 usuaris amb un
volum d'aigua residual a tractar per dia de 6000 litres,
equipada amb unitat de control provista de bomba
d'aire.

1,000      x 15.330,0000 = 15.330,00000

Subtotal: 26.639,92164 26.639,92164
Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 2,000 /R x 46,25000 = 15,29431

Subtotal: 53,84824 53,84824
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,500 /R x 11,90000 = 8,85417

Subtotal: 56,62947 56,62947
Altres

%IND001 % Despeses indirectes 5,000 %  s 26.880,7034 = 1.344,03517

Subtotal: 1.344,03517 1.344,03517
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COST DIRECTE 28.094,43452
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28.094,43452

P-43 GDDEPU400 u Estació depuradora BIOTRIT-400 Rend.: 1,511 52.356,73 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0140000 h Manobre 6,500 /R x 11,90000 = 51,19126
A012J000 h Oficial 1a lampista 6,500 /R x 22,72000 = 97,73660
A013J000 h Ajudant lampista 6,500 /R x 19,50000 = 83,88484

Subtotal: 232,81270 232,81270
Materials

MDEPU280 u Reja de desbaste automática 1,000      x 5.747,00000 = 5.747,00000
MDEPU380 u Tapa anti-olores para la reja de desbaste manual,

construida en acero inoxidable AISI-304, con sifón de
aceite, con marco para fijarla en el suelo mediante
tornillos Spitz o similares.

1,000      x 806,00000 = 806,00000

MDEPU480 u Tapa de ventilación, Construida en acero inoxidable
AISI-304, para el exterior de  la depuradora y su
fijación en el suelo mediante tornillos Spitz o
similares. Su diseño permite la ventilación y
absorción del aire.

1,000      x 1.864,00000 = 1.864,00000

MDEPU180 u Equipo de cloración 1,000      x 1.003,00000 = 1.003,00000

Subtotal: 9.420,00000 9.420,00000
Maquinària

B44Z504P Kg Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE 36092.

15,000 /R x 3,56000 = 35,34083

Subtotal: 35,34083 35,34083
Materials

B0312400 m3 Sorra de 0 a 5 mm 5,500      x 18,95000 = 104,22500
B065J681 m3 Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricat en central amb

ciment SR, abocada amb cubilot.
1,250      x 85,28000 = 106,60000

DDEPU400 u Estació de depuració de polietilè d'alta densitat per a
la depuració d'aigües residuals mitjançant oxidació
total de la matèria orgànica o també d'aireació
prolongada  , amb tractament mitjançant fangs actius
en suspensió, capacitat per a 400 usuaris amb un
volum d'aigua residual a tractar per dia de 104.615
litres, equipada amb unitat de control provista de
bomba d'aire.

1,000      x 37.867,0000 = 37.867,00000

Subtotal: 47.497,82500 47.497,82500
Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

3,660 /R x 72,67000 = 176,02396

Subtotal: 211,36479 211,36479
Materials

MDEPU580 u Sistema de aviso de alarmas vía GSM mediante el 1,000      x 1.750,00000 = 1.750,00000
envío de mensajes SMS a 3 móviles diferentes.

Subtotal: 49.247,82500 49.247,82500
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Maquinària
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 3,000 /R x 46,25000 = 91,82660

Subtotal: 303,19139 303,19139
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 6,500 /R x 21,99000 = 94,59629

Subtotal: 327,40899 327,40899
Altres

%IND001 % Despeses indirectes 5,000 %  s 49.566,1802 = 2.478,30901

Subtotal: 2.478,30901 2.478,30901

COST DIRECTE 52.356,73439
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52.356,73439

P-44 GDG42110 m Canalització amb 2 tubs de polietilé reticulat flexible
de doble paret, interior llisa s/.Norma EN 50086 de
DN 110mm i dau de recobriment de 45x27 cm de
formigó H-150

Rend.: 13,559 8,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BG250110 m TUB FLEXIBLE DE POLIETILE DOBLE CAPA DE DN
110 MM AMB GRAU DE PROTECCIO 7 I SEGONS
UNE 50086

2,100      x 1,81000 = 3,80100

B0604210 M3 FORMIGO H-150, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM

0,120      x 35,76000 = 4,29120

Subtotal: 8,09220 8,09220
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 11,90000 = 0,02633
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,030 /R x 12,11000 = 0,02679

Subtotal: 0,05312 0,05312

COST DIRECTE 8,14532
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,14532

P-45 GDK256B3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15cm de gruix
de formigó H-100 i solera de maó calat sobre llit de
sorra.

Rend.: 1,812 25,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0602220 M3 FORMIGO H-100, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

0,260      x 30,64000 = 7,96640

B0312500 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, DE
0 A 3,5 MM

13,500      x 0,01000 = 0,13500

B0F1D2A1 U MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 6,000      x 0,13000 = 0,78000
B0DF7G0A U MOTLLE METAL.LIC, PER A ENCOFRAT DE

PERICO D'ENLLUMENAT DE 38X38X55 CM, PER A
1,000      x 0,71000 = 0,71000

150 USOS

Subtotal: 9,59140 9,59140
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,200 /R x 11,90000 = 7,88079
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,200 /R x 12,11000 = 8,01987

Subtotal: 15,90066 15,90066

COST DIRECTE 25,49206
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,49206

P-46 GDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat
de 29x14x10 cm, sobre llit de sorra

Rend.: 2,973 34,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0F1D2A1 U MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 13,9965      x 0,13000 = 1,81955
B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de

57x57x125 cm, per a 150 usos
1,007      x 1,40000 = 1,40980

B0641080 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

0,407      x 54,42000 = 22,14894

B0312500 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, DE
0 A 3,5 MM

0,0245      x 0,01000 = 0,00025

Subtotal: 25,37854 25,37854
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 11,90000 = 4,40296
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,100 /R x 12,11000 = 4,48066

Subtotal: 8,88362 8,88362
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,33096

Subtotal: 0,33096 0,33096

COST DIRECTE 34,59312
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,59312

P-47 GDKZ3154 u Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 Kg de pes, col.locat amb
morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165l.

Rend.: 5,217 12,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BDKZ3150 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG
DE PES

1,000      x 9,68000 = 9,68000

Subtotal: 9,68000 9,68000
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,320 /R x 11,90000 = 0,72992
A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,320 /R x 12,11000 = 0,74280

Subtotal: 1,47272 1,47272
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Partides d'obra
D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB

250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,020      x 55,89280 = 1,11786

Subtotal: 1,11786 1,11786

COST DIRECTE 12,27058
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,27058

P-48 GF32U020 m Tub de formigó DN 200 mm, segons la norma ISO
2531, tipus K9, amb revestiment interior i exterior
segons normes NFA 48-901 i 48-852, unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat tipus
Standard, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials tipus K12, col.locat i provat

Rend.: 3,255 34,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0212 /R x 23,29000 = 0,15169
A0121000 h Oficial 1a 0,0848 /R x 21,99000 = 0,57289
A0150000 h Manobre especialista 0,0848 /R x 19,03000 = 0,49577

Subtotal: 1,22035 1,22035
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,038      x 1,01000 = 0,03838
BF32U020 m Tub de fosa dúctil de DN 200 mm, segons la norma

ISO 2531, tipus K9, unió de campana amb anella
elastomèrica d'estanqueitat, inclòs p.p. d'accessoris i
peces especials, tipus K12

1,020      x 30,02000 = 30,62040

Subtotal: 30,65878 30,65878
Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0076 /R x 40,01000 = 0,09342
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,050 /R x 41,71000 = 0,64071

Subtotal: 0,73413 0,73413
Materials

C200U101 u Bombí per a proves de canonades 0,0076      x 3,56000 = 0,02706

Subtotal: 30,68584 30,68584
Altres

%IND001 % Despeses indirectes 5,000 %  s 33,83220 = 1,69161

Subtotal: 1,69161 1,69161

COST DIRECTE 34,33193
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,33193

P-49 GNN2F357 u Bomba fecal submergible de 30 m3/h de cabal, com a
màxim, de pressió màxima 1,5 bar, de preu alt, amb

Rend.: 4,438 2.060,43 €
un pas útil de sòlids de 100 mm, com a màxim i
muntada superficialment

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Materials
BNN2F350 u Bomba fecal submergible de 30 m3/h de cabal, com a

màxim, de pressió màxima 1,5 bar, de preu alt, amb
un pas útil de sólids de 100 mm, com a màxim

1,000      x 2.032,15000 = 2.032,15000

Subtotal: 2.032,15000 2.032,15000
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 18,65000 = 16,80937
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 4,000 /R x 11,97000 = 10,78864

Subtotal: 27,59801 27,59801
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,68095

Subtotal: 0,68095 0,68095

COST DIRECTE 2.060,42896
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.060,42896

P-50 K2141341 m3 Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,520 164,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 1,500 /R x 14,50000 = 14,30921
A0140000 h Manobre 5,000 /R x 11,90000 = 39,14474
A0150000 h Manobre especialista 6,000 /R x 19,03000 = 75,11842

Subtotal: 128,57237 128,57237
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 3,000 /R x 13,74000 = 27,11842
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 1,500 /R x 6,38000 = 6,29605

Subtotal: 33,41447 33,41447
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 2,67957

Subtotal: 2,67957 2,67957

COST DIRECTE 164,66641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,66641

P-51 K2142343 m3 Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,520 87,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 1,200 /R x 14,50000 = 11,44737
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 11,90000 = 15,65789
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,03000 = 37,55921

Subtotal: 64,66447 64,66447
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Maquinària
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,500 /R x 13,74000 = 13,55921
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,130 /R x 35,18000 = 3,00882
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 1,200 /R x 6,38000 = 5,03684

Subtotal: 21,60487 21,60487
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 1,34767

Subtotal: 1,34767 1,34767

COST DIRECTE 87,61701
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,61701

P-52 K2142511 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,521 50,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,375 /R x 11,90000 = 49,87673

Subtotal: 49,87673 49,87673
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 1,04016

Subtotal: 1,04016 1,04016

COST DIRECTE 50,91689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,91689

P-53 K2142611 m3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,520 29,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,640 /R x 11,90000 = 28,49737

Subtotal: 28,49737 28,49737
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,59446

Subtotal: 0,59446 0,59446

COST DIRECTE 29,09183
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,09183

P-54 K2143341 m3 Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre

Rend.: 1,520 148,54 €
camió o contenidor

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0125000 h Oficial 1a soldador 1,250 /R x 14,50000 = 11,92434
A0140000 h Manobre 4,500 /R x 11,90000 = 35,23026
A0150000 h Manobre especialista 5,500 /R x 19,03000 = 68,85855

Subtotal: 116,01315 116,01315
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,750 /R x 13,74000 = 24,85855
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 1,250 /R x 6,38000 = 5,24671

Subtotal: 30,10526 30,10526
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 2,41782

Subtotal: 2,41782 2,41782

COST DIRECTE 148,53623
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,53623

P-55 K2157011 m2 Arrencada de plaques de fibrociment de coberta amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,537 1,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 11,90000 = 1,16135

Subtotal: 1,16135 1,16135
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,01954

Subtotal: 0,01954 0,01954

COST DIRECTE 1,18089
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,18089

P-56 K21B3011 m2 Arrencada de reixa metàl.lica amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,509 2,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,050 /R x 12,47000 = 0,41319
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 14,50000 = 0,48045

Subtotal: 0,89364 0,89364
Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 /R x 6,38000 = 0,21140

Subtotal: 0,21140 0,21140
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 11,90000 = 1,57720

Subtotal: 2,47084 2,47084
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,05112
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,05112 0,05112

COST DIRECTE 2,73336
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,73336
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ALRZ1AS1X185P-1 ml Subministrament i instal·lació de coductor d'alumini d'alta seguretat, no propagador de la
flama, aïllament lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, designació AL RZ1(AS)
0,6/1 KV, d'acord a la norma UNE 21123-4. Aïllament de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX3,
coberta mescla termoplàstica tipus Z1. Unipolar de 185 mm² (1x185). AL AFUMEX de
PIRELLI o similar. Inclosa part proporcional d'accessoris de connexions. Identificació de
línies ens les bornes i sobre la safata, als extrens i derivacions.

24,87 €

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

ALRZ1AS1X240P-2 ml Subministrament i instal·lació de coductor d'alumini d'alta seguretat, no propagador de la
flama, aïllament lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, designació AL RZ1(AS)
0,6/1 KV, d'acord a la norma UNE 21123-4. Aïllament de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX3,
coberta mescla termoplàstica tipus Z1. Unipolar de 240 mm² (1x240). AL AFUMEX de
PIRELLI o similar. Inclosa part proporcional d'accessoris de connexions. Identificació de
línies ens les bornes i sobre la safata, als extrens i derivacions.

26,33 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

F2225650P-3 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
compressor

12,93 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

F2225A20P-4 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d´amplària, en terreny no classificat,
amb mitjans mecànics

9,62 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

F2285B0FP-5 m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL
SELECCIONAT, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

22,78 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

F2A11040P-6 m3 Subministrament de sauló cribat i col.locat a peu d'obra 14,22 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

F2R45069P-7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

5,13 €

(CINC EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

F2RA2620P-8 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 0.95 fins
a 1.35 t/m3

4,54 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

FDK2A6F3P-9 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

104,12 €

(CENT QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

FF32D785P-10 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió
de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

58,73 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

FFB1F225P-11 m Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, 16 bar de pressió
nominal, segons norma UNE 53131, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de
la rasa

35,43 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

FG1114A2P-12 u Caixa general de protecció de polièster reforçat, de 250 A, segons esquema unesa número
9A i muntada superficialment

195,11 €

(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB ONZE CENTIMS)
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FG112592P-13 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 400 A, segons
esquema unesa número 9 i muntada superficialment

340,53 €

(TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

FG250050P-14 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE PARET DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 UNE 50086 I MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

2,07 €

(DOS EUROS AMB SET CENTIMS)

FG250090P-15 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE PARET DE 90 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 UNE 50086 I MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

3,28 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

FGG11AA0P-16 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i
UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 630 kVA de potència, tensió assignada
36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V
entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/- 2,5%,
+/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació interior
o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), conmutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2
terminals de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de
característiques i placa de seguretat e instruccions de servei, col.locat

11.416,20 €

(ONZE MIL QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB VINT CENTIMS)

FGH22616P-17 u Cel.la de línia (entrada/sortida), amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent
de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA,
amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a
terra) amb comandament manual, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema
d'alarma sonora de posada a terra, col.locada

6.034,83 €

(SIS MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

FGH55616P-18 u Cel.la de de protecció general amb interrruptor automàtic de buit, amb tensió assignada de
36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6,
intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions
(connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament manual en sèrie amb un
interruptor automàtic de tall en buit enclavat amb el seccionador, captadors capacitius per a
la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col.locada

24.600,01 €

(VINT-I-QUATRE MIL SIS-CENTS EUROS AMB UN CENTIMS)

FGJ16010P-19 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre de transformació de
superfície i maniobra interior, tensió assignada de 36 kV, amb 2 portes (peatons i
transformador), amb enllumenat connectat i governat des del quadre de BT, ventilació
natural, per a 1 transformador

19.260,25 €

(DINOU MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

FGJZ1000P-20 u Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor
d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions
Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de
Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E.
25-10-84, col.locat

679,87 €

(SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

FGK2L6A1P-21 m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2, constituïda per
cables unipolars de designació UNE RHZ1 18/30 kV de 240 mm2 de secció, amb conductor
d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16
mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada

59,57 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
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FGKWU616P-22 u Terminal polimèric contràctil en fred, per a ús interior, unipolar, amb contacte metàl·lic de
coure o de Al Cu, cos aïllant fabricat amb formulació de goma de silicona, repartidor lineal de
tensió integrat en el cos aïllant, i presa de terra utilitzant els propis fils de la pantalla del
cable, per a cables de 95 a 300 mm2 de secció i aïllament de HEPRZ1 i tensión assignada
de 12/20 kV, muntat

250,31 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

FJM37BE4P-23 u Doble ventosa embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de pressió de prova, de
fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

1.143,63 €

(MIL  CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

FM212118P-24 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre
de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

855,12 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

FN42D3D4P-25 u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 100 mm, de 10 bar
de PN, de fosa, preu superior i muntada en pericó de canalització soterrada

179,76 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

G2216101P-26 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 2,23 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

G221U012P-27 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

3,50 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

G222U002P-28 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

8,27 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

G2262222P-29 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PN, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecació

9,29 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

G226U030P-30 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,92 €

(UN EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

G227U110P-31 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

10,70 €

(DEU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

G228U010P-32 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

6,11 €

(SIS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

G22U1010P-33 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

3,67 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
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G921U020P-34 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 32,10 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)

G9650005P-35 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

30,43 €

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

G974U012P-36 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada
a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

19,00 €

(DINOU EUROS)

GD5JU010P-37 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

411,56 €

(QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

GD75U020P-38 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

72,39 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

GD7F4375P-39 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

21,87 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

GDD1PN01P-40 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

709,89 €

(SET-CENTS NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

GDD1U010P-41 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

570,93 €

(CINC-CENTS SETANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

GDDEPU080P-42 u Estació depuradora BIOTRIT-80 43.522,78 €

(QUARANTA-TRES MIL CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

GDDEPU400P-43 u Estació depuradora BIOTRIT-400 80.599,99 €

(VUITANTA MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

GDG42110P-44 m Canalització amb 2 tubs de polietilé reticulat flexible de doble paret, interior llisa s/.Norma EN
50086 de DN 110mm i dau de recobriment de 45x27 cm de formigó H-150

13,55 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

GDK256B3P-45 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15cm de gruix de formigó H-100 i solera de maó calat
sobre llit de sorra.

54,75 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
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GDK2A4F3P-46 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 29x14x10 cm, sobre llit de sorra

74,26 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

GDKZ3154P-47 u Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 Kg de pes,
col.locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.

26,38 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

GF32U020P-48 m Tub de formigó DN 200 mm, segons la norma ISO 2531, tipus K9, amb revestiment interior i
exterior segons normes NFA 48-901 i 48-852, unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat tipus Standard, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials tipus
K12, col.locat i provat

55,18 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

GNN2F357P-49 u Bomba fecal submergible de 30 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 1,5 bar, de
preu alt, amb un pas útil de sòlids de 100 mm, com a màxim i muntada superficialment

3.221,96 €

(TRES MIL DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

K2141341P-50 m3 Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

353,42 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

K2142343P-51 m3 Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

188,14 €

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

K2142511P-52 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

109,26 €

(CENT NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

K2142611P-53 m3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

62,47 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

K2143341P-54 m3 Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

318,80 €

(TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

K2157011P-55 m2 Arrencada de plaques de fibrociment de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

2,57 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

K21B3011P-56 m2 Arrencada de reixa metàl.lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

5,84 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
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01.01.001 K2157011 m2 Arrencada de plaques de fibrociment de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

2,57 €

Altres conceptes 2,57000 €

01.01.002 K2142511 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

109,26 €

Altres conceptes 109,26000 €

01.01.003 K2143341 m3 Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

318,80 €

Altres conceptes 318,80000 €

01.01.004 K2141341 m3 Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

353,42 €

Altres conceptes 353,42000 €

01.01.005 K21B3011 m2 Arrencada de reixa metàl.lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 5,84 €

Altres conceptes 5,84000 €

01.01.006 K2142343 m3 Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

188,14 €

Altres conceptes 188,14000 €

01.01.007 K2142611 m3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

62,47 €

Altres conceptes 62,47000 €

01.02.001 G22U1010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

3,67 €

Altres conceptes 3,67000 €

01.02.002 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,92 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Altres conceptes 1,86950 €

01.02.003 G221U012 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

3,50 €

B0211U00 Kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 0,55440 €

Altres conceptes 2,94560 €

01.03.01.001 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

10,70 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 5,71200 €

Altres conceptes 4,93750 €

01.03.01.002 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 32,10 €
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B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,69600 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Altres conceptes 13,35350 €

01.03.02.001 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a
la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

19,00 €

B0D21030 m2 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,08056 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,02270 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,07000 €

B974U012 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix 3,39150 €

Altres conceptes 15,00524 €

01.03.02.002 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

30,43 €

B0D21030 m2 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €

B9651U05 m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2 sèrie 1a 4,36800 €

Altres conceptes 25,01660 €

01.04.01.001 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

8,27 €

B0211U00 Kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 0,92400 €

Altres conceptes 7,34600 €

01.04.01.002 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament
amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons
plànols

411,56 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 76,48200 €

B071UC01 m3 Morter M-80 1,79980 €

B0A3UC10 Kg Clau acer 0,42350 €

B0D21030 m2 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,89200 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,77200 €

BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 68,87000 €

Altres conceptes 259,32070 €

01.04.01.003 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

6,11 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 0,46800 €
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Altres conceptes 5,59150 €

01.04.01.004 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

570,93 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 23,88000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega 113,39000 €

BDD1U022 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d' 30,10000 €

BDD1U002 u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a 43,70000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 3,14965 €

Altres conceptes 356,71035 €

01.04.01.005 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

72,39 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,26997 €

BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm 9,50250 €

Altres conceptes 62,61753 €

01.04.01.006 GD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de
la rasa

21,87 €

BD7F4370 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid ne 8,01000 €

Altres conceptes 13,86000 €

01.04.02.001 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

8,27 €

B0211U00 Kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 0,92400 €

Altres conceptes 7,34600 €

01.04.02.002 GDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat de 29x14x10 cm, sobre llit de sorra

74,26 €

B0F1D2A1 U MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 1,81955 €

B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,40980 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 22,14894 €

B0312500 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, DE 0 A 3,5 MM 0,00025 €

Altres conceptes 48,88146 €

01.04.02.003 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

570,93 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 23,88000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega 113,39000 €

BDD1U022 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d' 30,10000 €

BDD1U002 u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a 43,70000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 3,14965 €
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Altres conceptes 356,71035 €

01.04.02.004 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

6,11 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 0,46800 €

Altres conceptes 5,59150 €

01.04.02.005 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

72,39 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,26997 €

BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm 9,50250 €

Altres conceptes 62,61753 €

01.04.02.006 GF32U020 m Tub de formigó DN 200 mm, segons la norma ISO 2531, tipus K9, amb revestiment interior i
exterior segons normes NFA 48-901 i 48-852, unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat tipus Standard, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials tipus K12,
col.locat i provat

55,18 €

B0111000 m3 Aigua 0,03838 €

BF32U020 m Tub de fosa dúctil de DN 200 mm, segons la norma ISO 2531, tipus K9, unió de camp 30,62040 €

C200U101 u Bombí per a proves de canonades 0,02706 €

Altres conceptes 24,49416 €

01.04.02.007 GNN2F357 u Bomba fecal submergible de 30 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 1,5 bar, de
preu alt, amb un pas útil de sòlids de 100 mm, com a màxim i muntada superficialment

3.221,96 €

BNN2F350 u Bomba fecal submergible de 30 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 1,5 2.032,15000 €

Altres conceptes 1.189,81000 €

01.04.02.008 GDD1PN01 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

709,89 €

B071UC01 m3 Morter M-80 3,14965 €

BDD1U003 u Base prefabricada de pou de registre de D=120 i 1m d'alçària, amb forats per a tubs 83,70000 €

BDD1U022 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d' 30,10000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 23,88000 €

BDDZU011 u Bastiment de 125x125x10 cm i tapa 125 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega 125,39000 €

Altres conceptes 443,67035 €

01.04.03.001 GDDEPU080 u Estació depuradora BIOTRIT-80 43.522,78 €

B0312400 m3 Sorra de 0 a 5 mm 66,32500 €

MDEPU580 u Sistema de aviso de alarmas vía GSM mediante el envío de mensajes SMS a 3 móvile 1.750,00000 €

MDEPU480 u Tapa de ventilación, Construida en acero inoxidable AISI-304, para el exterior de  la d 1.864,00000 €

MDEPU380 u Tapa anti-olores para la reja de desbaste manual, construida en acero inoxidable AISI- 806,00000 €

MDEPU180 u Equipo de cloración 1.003,00000 €
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MDEPU280 u Reja de desbaste automática 5.747,00000 €

DDEPU180 u Estació de depuració de polietilè d'alta densitat per a la depuració d'aigües residuals 15.330,00000 €

Altres conceptes 16.956,45500 €

01.04.03.002 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 2,23 €

Altres conceptes 2,23000 €

01.04.03.003 G2262222 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PN, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecació

9,29 €

Altres conceptes 9,29000 €

01.04.03.004 GDDEPU400 u Estació depuradora BIOTRIT-400 80.599,99 €

MDEPU180 u Equipo de cloración 1.003,00000 €

B0312400 m3 Sorra de 0 a 5 mm 104,22500 €

MDEPU280 u Reja de desbaste automática 5.747,00000 €

MDEPU380 u Tapa anti-olores para la reja de desbaste manual, construida en acero inoxidable AISI- 806,00000 €

MDEPU480 u Tapa de ventilación, Construida en acero inoxidable AISI-304, para el exterior de  la d 1.864,00000 €

MDEPU580 u Sistema de aviso de alarmas vía GSM mediante el envío de mensajes SMS a 3 móvile 1.750,00000 €

DDEPU400 u Estació de depuració de polietilè d'alta densitat per a la depuració d'aigües residuals 37.867,00000 €

Altres conceptes 31.458,76500 €

01.05.01.001 GDG42110 m Canalització amb 2 tubs de polietilé reticulat flexible de doble paret, interior llisa s/.Norma EN
50086 de DN 110mm i dau de recobriment de 45x27 cm de formigó H-150

13,55 €

BG250110 m TUB FLEXIBLE DE POLIETILE DOBLE CAPA DE DN 110 MM AMB GRAU DE PROT 3,80100 €

B0604210 M3 FORMIGO H-150, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRA 4,29120 €

Altres conceptes 5,45780 €

01.05.01.002 FG112592 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 400 A, segons
esquema unesa número 9 i muntada superficialment

340,53 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 9,96000 €

BG112590 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160 A, seg 179,06000 €

Altres conceptes 151,51000 €

01.05.01.003 FG1114A2 u Caixa general de protecció de polièster reforçat, de 250 A, segons esquema unesa número 9A i
muntada superficialment

195,11 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 9,96000 €

BG1114A0 u Caixa general de protecció de polièster reforçat, de 100 A, segons esquema Unesa nú 86,85000 €

Altres conceptes 98,30000 €

01.05.01.004 F2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 0.95 fins a
1.35 t/m3

4,54 €

B2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 0. 4,54000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.05.01.005 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

5,13 €

Altres conceptes 5,13000 €
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01.05.01.006 F2285B0F m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL
SELECCIONAT, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

22,78 €

Altres conceptes 22,78000 €

01.05.01.007 F2225650 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
compressor

12,93 €

Altres conceptes 12,93000 €

01.05.01.008 F2A11040 m3 Subministrament de sauló cribat i col.locat a peu d'obra 14,22 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 14,22000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.05.01.009 ALRZ1AS1X2 ml Subministrament i instal·lació de coductor d'alumini d'alta seguretat, no propagador de la flama,
aïllament lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, designació AL RZ1(AS) 0,6/1 KV,
d'acord a la norma UNE 21123-4. Aïllament de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX3, coberta
mescla termoplàstica tipus Z1. Unipolar de 240 mm² (1x240). AL AFUMEX de PIRELLI o similar.
Inclosa part proporcional d'accessoris de connexions. Identificació de línies ens les bornes i
sobre la safata, als extrens i derivacions.

26,33 €

ACCRZ1K u Accessoris connexió 0,10000 €

ALRZ1ASX24 ml Conductor coure 1x240 mm2, UNE RZ1-K 0,6/1 KV 10,18000 €

Altres conceptes 16,05000 €

01.05.01.010 ALRZ1AS1X1 ml Subministrament i instal·lació de coductor d'alumini d'alta seguretat, no propagador de la flama,
aïllament lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, designació AL RZ1(AS) 0,6/1 KV,
d'acord a la norma UNE 21123-4. Aïllament de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX3, coberta
mescla termoplàstica tipus Z1. Unipolar de 185 mm² (1x185). AL AFUMEX de PIRELLI o similar.
Inclosa part proporcional d'accessoris de connexions. Identificació de línies ens les bornes i
sobre la safata, als extrens i derivacions.

24,87 €

ACCRZ1K u Accessoris connexió 0,10000 €

Altres conceptes 24,77000 €

01.05.02.001 FGH55616 u Cel.la de de protecció general amb interrruptor automàtic de buit, amb tensió assignada de 36
kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6,
intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions
(connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament manual en sèrie amb un interruptor
automàtic de tall en buit enclavat amb el seccionador, captadors capacitius per a la detecció de
tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col.locada

24.600,01 €

BGH55616 u Cel.la de protecció general  amb interrruptor automàtic de buit, amb tensió assignada 16.341,00000 €

Altres conceptes 8.259,01000 €

01.05.02.002 FGH22616 u Cel.la de línia (entrada/sortida), amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de
xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb
interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb
comandament manual, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora
de posada a terra, col.locada

6.034,83 €

BGH22616 u Cel.la de línia (entrada/sortida), amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, env 3.880,00000 €

Altres conceptes 2.154,83000 €

01.05.02.003 FGG11AA0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE
21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 630 kVA de potència, tensió assignada 36 kV,
tensió primari 25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en
buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%,
protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o exterior, cisterna
d'aletes, refrigeració natural (ONAN), conmutador de regulació maniobrable sense tensió,
passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de
buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e
instruccions de servei, col.locat

11.416,20 €
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BGG11AA0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 600 7.200,00000 €

Altres conceptes 4.216,20000 €

01.05.02.004 FGJ16010 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre de transformació de
superfície i maniobra interior, tensió assignada de 36 kV, amb 2 portes (peatons i transformador),
amb enllumenat connectat i governat des del quadre de BT, ventilació natural, per a 1
transformador

19.260,25 €

BGJ16010 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre de transformac 11.836,00000 €

Altres conceptes 7.424,25000 €

01.05.02.005 FGJZ1000 u Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor
d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions
Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de
Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84,
col.locat

679,87 €

BGJZ1000 u Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un ex 432,00000 €

Altres conceptes 247,87000 €

01.05.02.006 FGK2L6A1 m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2, constituïda per cables
unipolars de designació UNE RHZ1 18/30 kV de 240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini,
aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i
coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada

59,57 €

BGK226A0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x 24,93900 €

Altres conceptes 34,63100 €

01.05.02.007 FGKWU616 u Terminal polimèric contràctil en fred, per a ús interior, unipolar, amb contacte metàl·lic de coure o
de Al Cu, cos aïllant fabricat amb formulació de goma de silicona, repartidor lineal de tensió
integrat en el cos aïllant, i presa de terra utilitzant els propis fils de la pantalla del cable, per a
cables de 95 a 300 mm2 de secció i aïllament de HEPRZ1 i tensión assignada de 12/20 kV,
muntat

250,31 €

BGKWU616 u Terminal polimèric contràctil en fred, per a ús interior, unipolar, amb contacte metàl.llic 159,44000 €

Altres conceptes 90,87000 €

01.05.02.008 F2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 0.95 fins a
1.35 t/m3

4,54 €

B2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 0. 4,54000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.05.02.009 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

5,13 €

Altres conceptes 5,13000 €

01.05.02.010 F2A11040 m3 Subministrament de sauló cribat i col.locat a peu d'obra 14,22 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 14,22000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.05.02.011 F2225650 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
compressor

12,93 €

Altres conceptes 12,93000 €

01.06.001 F2225A20 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d´amplària, en terreny no classificat, amb
mitjans mecànics

9,62 €

Altres conceptes 9,62000 €

01.06.002 F2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 0.95 fins a
1.35 t/m3

4,54 €
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B2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 0. 4,54000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.06.003 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

5,13 €

Altres conceptes 5,13000 €

01.06.004 F2A11040 m3 Subministrament de sauló cribat i col.locat a peu d'obra 14,22 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 14,22000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.06.005 F2285B0F m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL
SELECCIONAT, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

22,78 €

Altres conceptes 22,78000 €

01.06.006 FFB1F225 m Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, 16 bar de pressió
nominal, segons norma UNE 53131, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa

35,43 €

BFYB1F22 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 12 0,30000 €

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exte 9,76000 €

BFB1F200 m Tub de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal, de 4 bar de pressió 3,58020 €

Altres conceptes 21,78980 €

01.06.007 FN42D3D4 u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 100 mm, de 10 bar de
PN, de fosa, preu superior i muntada en pericó de canalització soterrada

179,76 €

BN42D3D0 u Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nomi 107,59000 €

Altres conceptes 72,17000 €

01.07.001 F2225A20 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d´amplària, en terreny no classificat, amb
mitjans mecànics

9,62 €

Altres conceptes 9,62000 €

01.07.002 F2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 0.95 fins a
1.35 t/m3

4,54 €

B2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 0. 4,54000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.07.003 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

5,13 €

Altres conceptes 5,13000 €

01.07.004 F2A11040 m3 Subministrament de sauló cribat i col.locat a peu d'obra 14,22 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 14,22000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.07.005 F2285B0F m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL
SELECCIONAT, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

22,78 €

Altres conceptes 22,78000 €

01.07.006 FN42D3D4 u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 100 mm, de 10 bar de
PN, de fosa, preu superior i muntada en pericó de canalització soterrada

179,76 €
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BN42D3D0 u Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nomi 107,59000 €

Altres conceptes 72,17000 €

01.07.007 FF32D785 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

58,73 €

BFY32D78 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de diàm 2,39000 €

BFW32D78 u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la 6,57400 €

BF32D780 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a 13,65780 €

Altres conceptes 36,10820 €

01.07.008 FJM37BE4 u Doble ventosa embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa,
preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

1.143,63 €

BJM37BE0 u Doble ventosa per a embridar de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió d 709,67000 €

Altres conceptes 433,96000 €

01.07.009 FM212118 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior

855,12 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,65000 €

BM212110 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i de 3´´ de dià 506,20000 €

Altres conceptes 347,27000 €

01.08.001 F2285B0F m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL
SELECCIONAT, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

22,78 €

Altres conceptes 22,78000 €

01.08.002 F2A11040 m3 Subministrament de sauló cribat i col.locat a peu d'obra 14,22 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 14,22000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.08.003 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

5,13 €

Altres conceptes 5,13000 €

01.08.004 F2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 0.95 fins a
1.35 t/m3

4,54 €

B2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 0. 4,54000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.08.005 F2225A20 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d´amplària, en terreny no classificat, amb
mitjans mecànics

9,62 €

Altres conceptes 9,62000 €

01.08.006 GDKZ3154 u Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 Kg de pes,
col.locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.

26,38 €

BDKZ3150 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X4 9,68000 €

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UN 1,11786 €

Altres conceptes 15,58214 €

01.08.007 GDK256B3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15cm de gruix de formigó H-100 i solera de maó calat
sobre llit de sorra.

54,75 €
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B0602220 M3 FORMIGO H-100, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRA 7,96640 €

B0312500 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, DE 0 A 3,5 MM 0,13500 €

B0F1D2A1 U MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 0,78000 €

B0DF7G0A U MOTLLE METAL.LIC, PER A ENCOFRAT DE PERICO D'ENLLUMENAT DE 38X38X 0,71000 €

Altres conceptes 45,15860 €

01.08.008 GDG42110 m Canalització amb 2 tubs de polietilé reticulat flexible de doble paret, interior llisa s/.Norma EN
50086 de DN 110mm i dau de recobriment de 45x27 cm de formigó H-150

13,55 €

BG250110 m TUB FLEXIBLE DE POLIETILE DOBLE CAPA DE DN 110 MM AMB GRAU DE PROT 3,80100 €

B0604210 M3 FORMIGO H-150, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRA 4,29120 €

Altres conceptes 5,45780 €

01.08.009 FG250090 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE PARET DE 90 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 UNE 50086 I MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

3,28 €

BG250090 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DOBLE CAPA, LA INTERIOR LLISA, DE 1,54000 €

Altres conceptes 1,74000 €

01.08.010 FG250050 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE PARET DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 UNE 50086 I MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

2,07 €

BG250050 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DOBLE CAPA, LA INTERIOR LLISA, DE 0,68000 €

Altres conceptes 1,39000 €

01.08.011 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra

104,12 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 35,31858 €

B0312500 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, DE 0 A 3,5 MM 0,00028 €

B0F1D2A1 U MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 2,33961 €

B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,40980 €

Altres conceptes 65,05173 €
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Obra 01 Pressupost M05140

Capítol 01 ENDERROCS

1 K2157011 m2 Arrencada de plaques de fibrociment de coberta amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 55)

2,57 459,360 1.180,56

2 K2142511 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 52)

109,26 63,462 6.933,86

3 K2143341 m3 Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 54)

318,80 7,862 2.506,41

4 K2141341 m3 Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 50)

353,42 10,260 3.626,09

5 K21B3011 m2 Arrencada de reixa metàl.lica amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 56)

5,84 5,760 33,64

6 K2142343 m3 Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 51)

188,14 16,620 3.126,89

7 K2142611 m3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 53)

62,47 43,296 2.704,70

TOTAL Capítol 01.01 20.112,15

Obra 01 Pressupost M05140

Capítol 02 MOVIMENTS DE TERRES

1 G22U1010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 33)

3,67 3.271,186 12.005,25

2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa
i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

(P - 30)

1,92 1.820,600 3.495,55

3 G221U012 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
27)

3,50 556,550 1.947,93

TOTAL Capítol 01.02 17.448,73

Obra 01 Pressupost M05140

Capítol 03 VIALITAT

Titol 3 01 FERMS GRANULARS

1 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 31)

10,70 3.436,547 36.771,05

2 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric

(P - 34)

32,10 1.113,100 35.730,51

euros
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TOTAL Titol 3 01.03.01 72.501,56

Obra 01 Pressupost M05140

Capítol 03 VIALITAT

Titol 3 02 VIALITAT

1 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8
cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 36)

19,00 1.158,500 22.011,50

2 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 35)

30,43 1.158,500 35.253,16

TOTAL Titol 3 01.03.02 57.264,66

Obra 01 Pressupost M05140

Capítol 04 CLAVEGUERAM I SANEJAMENT

Titol 3 01 XARXA DE PLUVIALS

1 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 28)

8,27 545,202 4.508,82

2 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20,
inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de
fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols (P - 37)

411,56 24,000 9.877,44

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
32)

6,11 363,468 2.220,79

4 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 41)

570,93 11,000 6.280,23

5 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 38)

72,39 558,000 40.393,62

6 GD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 39)

21,87 96,000 2.099,52

7 PPAUPN01 Pa Partida alçada a justificar, en concepte d'execució de separador
d'hidrocarburs. Inclou tot el material necessari per a l'execució
d'aquesta partida. (P - 0)

15.000,00 1,000 15.000,00

TOTAL Titol 3 01.04.01 80.380,42

Obra 01 Pressupost M05140

Capítol 04 CLAVEGUERAM I SANEJAMENT

Titol 3 02 XARXA DE CLAVEGUERAM

euros
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1 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 28)

8,27 779,076 6.442,96

2 GDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 29x14x10 cm, sobre llit de sorra
(P - 46)

74,26 24,000 1.782,24

3 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 41)

570,93 13,000 7.422,09

4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
32)

6,11 571,324 3.490,79

5 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 38)

72,39 649,230 46.997,76

6 GF32U020 m Tub de formigó DN 200 mm, segons la norma ISO 2531, tipus K9, amb
revestiment interior i exterior segons normes NFA 48-901 i 48-852,
unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat tipus
Standard, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials tipus
K12, col.locat i provat (P - 48)

55,18 50,000 2.759,00

7 GNN2F357 u Bomba fecal submergible de 30 m3/h de cabal, com a màxim, de
pressió màxima 1,5 bar, de preu alt, amb un pas útil de sòlids de 100
mm, com a màxim i muntada superficialment (P - 49)

3.221,96 1,000 3.221,96

8 GDD1PN01 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 40)

709,89 1,000 709,89

TOTAL Titol 3 01.04.02 72.826,69

Obra 01 Pressupost M05140

Capítol 04 CLAVEGUERAM I SANEJAMENT

Titol 3 03 ESTACIONS DEPURADORES

1 GDDEPU080 u Estació depuradora BIOTRIT-80 (P - 42) 43.522,78 1,000 43.522,78
2 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans

mecànics i càrrega sobre camió (P - 26)
2,23 199,500 444,89

3 G2262222 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat, en tongades de 50 cm de gruix,
com a màxim, amb compactació del 95 % PN, utilitzant picó vibrant
petit, i essent necessària la dessecació (P - 29)

9,29 34,508 320,58

4 GDDEPU400 u Estació depuradora BIOTRIT-400 (P - 43) 80.599,99 1,000 80.599,99
5 PPAUPN02 Pa Partida alçada a justificar, en concepte d''instal.lació i connexió de les

ues estacions depuradores a la xarxa general (P - 0)
12.978,81 1,000 12.978,81

TOTAL Titol 3 01.04.03 137.867,05

Obra 01 Pressupost M05140

Capítol 05 INSTAL.LACIÓ ELECTRICITAT

Titol 3 01 XARXA DE BAIXA TENSIÓ

euros
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PRESSUPOST Data: 08/04/08 Pàg.: 4

1 GDG42110 m Canalització amb 2 tubs de polietilé reticulat flexible de doble paret,
interior llisa s/.Norma EN 50086 de DN 110mm i dau de recobriment
de 45x27 cm de formigó H-150 (P - 44)

13,55 24,000 325,20

2 FG112592 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns
bimetàl.lics, de 400 A, segons esquema unesa número 9 i muntada
superficialment (P - 13)

340,53 8,000 2.724,24

3 FG1114A2 u Caixa general de protecció de polièster reforçat, de 250 A, segons
esquema unesa número 9A i muntada superficialment (P - 12)

195,11 18,000 3.511,98

4 F2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una
densitat des de 0.95 fins a 1.35 t/m3 (P - 8)

4,54 120,160 545,53

5 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o
centre de reciclatge, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de
10 i fins a 15 km (P - 7)

5,13 120,160 616,42

6 F2285B0F m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M,
AMB MATERIAL SELECCIONAT, EN TONGADES DE GRUIX FINS A
25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95
% PM (P - 5)

22,78 120,160 2.737,24

7 F2225650 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny de trànsit, amb compressor (P - 3)

12,93 120,160 1.553,67

8 F2A11040 m3 Subministrament de sauló cribat i col.locat a peu d'obra (P - 6) 14,22 26,520 377,11
9 ALRZ1AS1X240 ml Subministrament i instal·lació de coductor d'alumini d'alta seguretat, no

propagador de la flama, aïllament lliure d'halògens, reduïda emissió de
gasos tòxics, designació AL RZ1(AS) 0,6/1 KV, d'acord a la norma
UNE 21123-4. Aïllament de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX3,
coberta mescla termoplàstica tipus Z1. Unipolar de 240 mm² (1x240).
AL AFUMEX de PIRELLI o similar. Inclosa part proporcional
d'accessoris de connexions. Identificació de línies ens les bornes i
sobre la safata, als extrens i derivacions. (P - 2)

26,33 2.208,000 58.136,64

10 ALRZ1AS1X185 ml Subministrament i instal·lació de coductor d'alumini d'alta seguretat, no
propagador de la flama, aïllament lliure d'halògens, reduïda emissió de
gasos tòxics, designació AL RZ1(AS) 0,6/1 KV, d'acord a la norma
UNE 21123-4. Aïllament de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX3,
coberta mescla termoplàstica tipus Z1. Unipolar de 185 mm² (1x185).
AL AFUMEX de PIRELLI o similar. Inclosa part proporcional
d'accessoris de connexions. Identificació de línies ens les bornes i
sobre la safata, als extrens i derivacions. (P - 1)

24,87 736,000 18.304,32

TOTAL Titol 3 01.05.01 88.832,35

Obra 01 Pressupost M05140

Capítol 05 INSTAL.LACIÓ ELECTRICITAT

Titol 3 02 XARXA DE MITJA TENSIÓ

1 FGH55616 u Cel.la de de protecció general amb interrruptor automàtic de buit, amb
tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer
galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630
A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions
(connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament manual en
sèrie amb un interruptor automàtic de tall en buit enclavat amb el
seccionador, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema
d'alarma sonora de posada a terra, col.locada (P - 18)

24.600,01 1,000 24.600,01

2 FGH22616 u Cel.la de línia (entrada/sortida), amb tensió assignada de 36 kV, de
tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament
íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb
interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat,
seccionat, posada a terra) amb comandament manual, captadors
capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de
posada a terra, col.locada (P - 17)

6.034,83 1,000 6.034,83

euros
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3 FGG11AA0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord
amb UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE
21320, de 630 kVA de potència, tensió assignada 36 kV, tensió primari
25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V
entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11,
regulació al primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o exterior,
cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), conmutador de
regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana,
passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de
buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de
característiques i placa de seguretat e instruccions de servei, col.locat
(P - 16)

11.416,20 1,000 11.416,20

4 FGJ16010 u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre
de transformació de superfície i maniobra interior, tensió assignada de
36 kV, amb 2 portes (peatons i transformador), amb enllumenat
connectat i governat des del quadre de BT, ventilació natural, per a 1
transformador (P - 19)

19.260,25 1,000 19.260,25

5 FGJZ1000 u Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una
banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa
aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques
Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i
Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i
Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col.locat (P - 20)

679,87 1,000 679,87

6 FGK2L6A1 m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x240
mm2, constituïda per cables unipolars de designació UNE RHZ1 18/30
kV de 240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de
polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16
mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1),
soterrada (P - 21)

59,57 50,000 2.978,50

7 FGKWU616 u Terminal polimèric contràctil en fred, per a ús interior, unipolar, amb
contacte metàl·lic de coure o de Al Cu, cos aïllant fabricat amb
formulació de goma de silicona, repartidor lineal de tensió integrat en
el cos aïllant, i presa de terra utilitzant els propis fils de la pantalla del
cable, per a cables de 95 a 300 mm2 de secció i aïllament de HEPRZ1
i tensión assignada de 12/20 kV, muntat (P - 22)

250,31 8,000 2.002,48

8 F2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una
densitat des de 0.95 fins a 1.35 t/m3 (P - 8)

4,54 8,000 36,32

9 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o
centre de reciclatge, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de
10 i fins a 15 km (P - 7)

5,13 20,000 102,60

10 F2A11040 m3 Subministrament de sauló cribat i col.locat a peu d'obra (P - 6) 14,22 20,000 284,40
11 F2225650 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en

terreny de trànsit, amb compressor (P - 3)
12,93 20,000 258,60

TOTAL Titol 3 01.05.02 67.654,06

Obra 01 Pressupost M05140

Capítol 06 XARXA DE GAS

1 F2225A20 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d´amplària, en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics (P - 4)

9,62 124,960 1.202,12

2 F2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una
densitat des de 0.95 fins a 1.35 t/m3 (P - 8)

4,54 124,960 567,32

3 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o
centre de reciclatge, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de
10 i fins a 15 km (P - 7)

5,13 124,960 641,04

4 F2A11040 m3 Subministrament de sauló cribat i col.locat a peu d'obra (P - 6) 14,22 31,240 444,23
5 F2285B0F m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M,

AMB MATERIAL SELECCIONAT, EN TONGADES DE GRUIX FINS A
25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95

22,78 124,960 2.846,59

euros
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% PM (P - 5)
6 FFB1F225 m Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal

exterior, 16 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa (P - 11)

35,43 8,000 283,44

7 FN42D3D4 u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre
nominal 100 mm, de 10 bar de PN, de fosa, preu superior i muntada
en pericó de canalització soterrada (P - 25)

179,76 6,000 1.078,56

TOTAL Capítol 01.06 7.063,30

Obra 01 Pressupost M05140

Capítol 07 INSTAL.LACIÓ D'ABASTAMENT D'AIGUA I CONTRAINCEND

1 F2225A20 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d´amplària, en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics (P - 4)

9,62 124,960 1.202,12

2 F2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una
densitat des de 0.95 fins a 1.35 t/m3 (P - 8)

4,54 124,960 567,32

3 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o
centre de reciclatge, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de
10 i fins a 15 km (P - 7)

5,13 124,960 641,04

4 F2A11040 m3 Subministrament de sauló cribat i col.locat a peu d'obra (P - 6) 14,22 31,240 444,23
5 F2285B0F m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M,

AMB MATERIAL SELECCIONAT, EN TONGADES DE GRUIX FINS A
25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95
% PM (P - 5)

22,78 124,960 2.846,59

6 FN42D3D4 u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre
nominal 100 mm, de 10 bar de PN, de fosa, preu superior i muntada
en pericó de canalització soterrada (P - 25)

179,76 4,000 719,04

7 FF32D785 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la
norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa (P - 10)

58,73 781,000 45.868,13

8 FJM37BE4 u Doble ventosa embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de
pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 23)

1.143,63 1,000 1.143,63

9 FM212118 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre
i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior (P -
24)

855,12 3,000 2.565,36

TOTAL Capítol 01.07 55.997,46

Obra 01 Pressupost M05140

Capítol 08 XARXA TELEFONIA

1 F2285B0F m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M,
AMB MATERIAL SELECCIONAT, EN TONGADES DE GRUIX FINS A
25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95
% PM (P - 5)

22,78 124,960 2.846,59

2 F2A11040 m3 Subministrament de sauló cribat i col.locat a peu d'obra (P - 6) 14,22 31,240 444,23
3 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o

centre de reciclatge, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de
10 i fins a 15 km (P - 7)

5,13 124,960 641,04

4 F2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una
densitat des de 0.95 fins a 1.35 t/m3 (P - 8)

4,54 124,960 567,32

euros
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5 F2225A20 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d´amplària, en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics (P - 4)

9,62 124,960 1.202,12

6 GDKZ3154 u Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 Kg de pes, col.locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165l. (P - 47)

26,38 19,000 501,22

7 GDK256B3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15cm de gruix de formigó
H-100 i solera de maó calat sobre llit de sorra. (P - 45)

54,75 19,000 1.040,25

8 GDG42110 m Canalització amb 2 tubs de polietilé reticulat flexible de doble paret,
interior llisa s/.Norma EN 50086 de DN 110mm i dau de recobriment
de 45x27 cm de formigó H-150 (P - 44)

13,55 24,000 325,20

9 FG250090 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE PARET DE
90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL
XOC 7 UNE 50086 I MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA
(P - 15)

3,28 1.562,000 5.123,36

10 FG250050 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE PARET DE
50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL
XOC 7 UNE 50086 I MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA
(P - 14)

2,07 1.562,000 3.233,34

11 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 9)

104,12 4,000 416,48

TOTAL Capítol 01.08 16.341,15

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data:08/04/08 Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.03.01  FERMS GRANULARS 72.501,56
Titol 3 01.03.02  VIALITAT 57.264,66
Capítol 01.03  VIALITAT 129.766,22
Titol 3 01.04.01  XARXA DE PLUVIALS 80.380,42
Titol 3 01.04.02  XARXA DE CLAVEGUERAM 72.826,69
Titol 3 01.04.03  ESTACIONS DEPURADORES 137.867,05
Capítol 01.04  CLAVEGUERAM I SANEJAMENT 291.074,16
Titol 3 01.05.01  XARXA DE BAIXA TENSIÓ 88.832,35
Titol 3 01.05.02  XARXA DE MITJA TENSIÓ 67.654,06
Capítol 01.05  INSTAL.LACIÓ ELECTRICITAT 156.486,41
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

577.326,79
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ENDERROCS 20.112,15
Capítol 01.02  MOVIMENTS DE TERRES 17.448,73
Capítol 01.03  VIALITAT 129.766,22
Capítol 01.04  CLAVEGUERAM I SANEJAMENT 291.074,16
Capítol 01.05  INSTAL.LACIÓ ELECTRICITAT 156.486,41
Capítol 01.06  XARXA DE GAS 7.063,30
Capítol 01.07  INSTAL.LACIÓ D'ABASTAMENT D'AIGUA I CONTRAINCEND 55.997,46
Capítol 01.08  XARXA TELEFONIA 16.341,15
Obra 01 Pressupost M05140 694.289,58
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

694.289,58
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost M05140 694.289,58

694.289,58

euros
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  1 
FRANC SALÓ i TEJEDOR, ARQUITECTE.     MUSEU 30-32, 1r. 2a.  08912 BADALONA.    TEL. 934642327    E-mail: fst@coac.net 
 

ÚLTIM FULL      Data: 08/04/08 
 
 
 
CAPÍTOL 01.01  ENDERROCS           20.112,15 € 
CAPÍTOL  01.02  MOVIMENT DE TERRES          17.448,73 € 
CAPÍTOL  01.03 VIALITAT         129.766,22 € 
CAPÍTOL  01.04  CLAVEGUERAM I SANEJAMENT   291.074,16 € 
CAPÍTOL  01.05  INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT    156.486,41 € 
CAPÍTOL  01.06  XARXA DE GAS         7.063,30 € 
CAPÍTOL  01.07  INSTAL·LACIÓ D'ABAST. D'AIGUA I CONTRAINCENDI   55.997,46 € 
CAPÍTOL  01.08  XARXA TELECOMUNICACIONS     16.341,15 € 
 
 
OBRA   01   OBRES D’URBANITZACIÓ BÀSIQUES  694.289,58 € 
 
 
Obra   01   Total Pressupost d’Execució Material  694.289,58 € 
 
 

  13,00% Despeses generals sobre P.E.M.   90.257,65 € 
 6,00% Benefici industrial sobre P.E.M.    41.657,37 € 

 
 

  TOTAL PRESSUPOST     826.204,60 € 
    16,00% I.V.A.     132.192,74 € 
 
 

  TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ   958.397,34 € 
 
 
 
El Pressupost general ascendeix a l’expressada quantitat de NOU-CENTS 
CINQUANTA-VUIT  MIL TRES-CENTS NORANTA-SET euros, amb TRENTA-QUATRE cèntims 
(958.397,34 Eur). 
 
 
 

A Badalona, 8 d’abril de 2008, 

 
 

 

Signatura 
 

 
 
 
 

FRANC SALÓ i TEJEDOR - arquitecte 
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 
 
 
Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
 
Naturalesa i objecte del Plec General 
 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i 
de qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb la legislació aplicable, al 
Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a 
l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment 
del contracte d'obra. 
 
Documentació del Contracte d'Obra 
 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es refereix al valor de les 
seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte 
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, 
medicions i pressupost). 
 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o 
precisió de les seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, 
la cota preval sobre la mida a escala. 
 
 
Capítol I: Condicions Facultatives 
 
 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L'Arquitecte Director 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que 
es  produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en aspectes 
parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el certificat de 
final d'obra. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes d'Honoraris 
aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i 
econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva 
correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats d'obra 
segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres comprovacions que resultin 
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necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats 
n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas,les ordres oportunes;si la contingència no es resolgués s'adoptaran  
les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a l'Arquitecte. 
g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions valorades i a la 
liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
 
El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal.lacions 
provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  comprovant-ne  els 
preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els 
subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per l'acompliment de la seva 
comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
 
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient 
per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els aclariments pertinents. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà 
el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la 
direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra 
sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seràn responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de 
seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms 
contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondràn solidàriament de les conseqüències que es derivin de 
l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin extendre i 
consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en 
  el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb 
normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, 



PLA PARCIAL ÀMBITS CR. NOGUERA I ZONA ESPORTIVA, VALLFOGONA DE BALAGUER: OBRES BÀSIQUES D’URBANITZACIÓ        140-UrbB_Plec-general  

3 
 FRANC SALÓ i TEJEDOR, ARQUITECTE.     MUSEU 30-32, 1r. 2a.  08912 BADALONA.    TEL. 934642327    E-mail: fst@coac.net 

 

en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el 
caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles 
decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el 
Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra 
com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa 
dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada 
la deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de 
treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva 
disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la 
comprovació de medicions i liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, 
encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta 
interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus 
d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint 
consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o 
del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, 
les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els 
originals o les còpies subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions 
que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins 
precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho 
sol.licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives 
comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció Facultativa, 
solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions 
estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, 
mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot 
cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de 
l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això 
no es puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs. 
 
Faltes del personal 
 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que 
comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris 
causants de la pertorbació. 
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Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu 
cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de 
l'obra. 
 
 
Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 
 
Camins i accessos 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu tancament o vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà 
com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la 
seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat 
del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la 
forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, 
en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del 
començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per 
circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats 
raonables per a la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això 
sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 
subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevisyes o de força major 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es 
continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer 
calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, 
l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Prórroga per causa de força major 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o 
hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per 
l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a 
l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis 
acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol.licita. 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant com a causa la 
carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol.licitat per escrit no se li hagués 
proporcionat. 
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Condicions generals d'execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat 
aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a 
l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
 
Obres ocultes 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que 
calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; 
l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar 
suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions. 
 
Treballs defectuosos 
 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i 
particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò 
especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les 
faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats 
o aparells col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni 
tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i 
abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs 
executats, o que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de 
l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts 
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant 
l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les 
obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que 
cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. 
Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a 
càrrec de la Propietat. 
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, 
excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre 
marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
Presentació de mostres 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el 
Calendari de l'Obra. 
 
Materials no utilitzables 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials 
procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però 
acordant prèviament amb el Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del 
seu transport. 
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Materials i aparells defectuosos 
 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin 
la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no 
eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de 
substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, 
podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però 
amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin 
directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 
 
Neteja de les obres 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer 
desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que 
calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades 
explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions 
que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
 
Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 
De les recepcions provisionals 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb 
la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en 
aspectes parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. 
Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions 
per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de 
procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final d'obra 
 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut 
disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de 
l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva 
medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat 
que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant 
excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser 
inferior a nou mesos. 
 



PLA PARCIAL ÀMBITS CR. NOGUERA I ZONA ESPORTIVA, VALLFOGONA DE BALAGUER: OBRES BÀSIQUES D’URBANITZACIÓ        140-UrbB_Plec-general  

7 
 FRANC SALÓ i TEJEDOR, ARQUITECTE.     MUSEU 30-32, 1r. 2a.  08912 BADALONA.    TEL. 934642327    E-mail: fst@coac.net 

 

Conservació de les obres rebudes provisionalment 
 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a 
càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec 
del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
 
De la recepció definitiva 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes 
formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells 
desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin 
afectar-li per vicis de construcció. 
 
Prórroga del termini de garantia 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la 
recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres 
necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de 
Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a 
deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a 
les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
 
Capítol II: Condicions Econòmiques 
 
 
Epígraf 1: Principi general 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per 
la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a 
l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
 
Epígraf 2: Fiances 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
Fiança provisional 
 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en 
l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions 
particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a 
l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, 
en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, 
fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà 
de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar 
l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que 
hagués fet per prendre part en la subhasta. 
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Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions 
contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los 
directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui 
dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats 
d'obra que no fossin de recepció. 
 
De la seva devolució en general 
 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo 
dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista 
a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
 
Epígraf 3: Dels preus 
 
Composició dels preus unitaris 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses 
generals i el benefici industrial. 
 
Es consideran costos directes: 
 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat 
d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la 
seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i 
instal.lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
 
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a 
obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes 
aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es 
xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública 
aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material  
 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  
Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
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Preus de contracta. Import de contracta 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de 
Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre 
aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que 
en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
 
Preus contradictoris 
 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de 
qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels 
treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al 
concepte més anàlog dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la 
localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà 
sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de 
base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 
 
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la forma de 
medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon 
lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la 
suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import 
total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la 
fòrmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de 
l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
 
Emmaguetzament de materials 
 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per 
escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i 
conservació en serà responsable el Contractista. 
 
 
Epígraf 4: Obres per administració 
 
Administració 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti 
directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant 
seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que 
calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint 
directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes 
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obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu 
o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè 
aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització 
dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director 
en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la 
fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els 
mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels 
treballs, percibint per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades 
pel Constructor. 
 
Liquidació d'obres per administració 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb 
aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, 
les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre 
expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels 
esmentats materials en l'obra. 
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores 
treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació 
numèrica dels encarregats, capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, 
guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut 
el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se 
li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els 
mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per 
administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari 
mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, 
valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó 
que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a 
l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o 
en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia 
aprovació abans d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li 
el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement 
inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, 
amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per 
l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari 
queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes 
abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. 
En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
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Responsabilitats del constructor 
 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius 
que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o 
a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i 
exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells 
elegits segons les normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a 
respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions 
econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import 
de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el 
nombre d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per 
cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els 
documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 
 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució 
d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" 
determina. 
 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
Relacions valorades i certificacions 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin 
en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició 
que haurà practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, cúbica, 
superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a 
cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a 
millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades 
corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies 
a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva 
conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la 
seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la 
seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en 
la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les 
obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per 
cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de 
Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de 
document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant 
tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que 
l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 
 
Millores d'obres lliurament executades 
 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada o 
de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés 
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amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació 
que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués 
correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament 
dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a 
continuació s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició 
i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, 
deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, 
exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, 
l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest 
compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en 
el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge 
que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no 
haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà 
l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la 
Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import 
total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
Pagaments 
 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en 
virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament 
es procedirà així: 
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista 
al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el 
pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que 
aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat 
utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels 
materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 
 
Epígraf 6: De les indemnitzacions mutues 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs 
contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el 
Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte 
d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
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Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, 
tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels 
materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la 
necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan 
el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats 
admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 
 
 
Epígraf 7: Varis 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs 
nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no ser 
que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, 
convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els 
augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable 
en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses pero acceptables 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les 
obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb 
l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord 
amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
 
Assegurança de les obres 
 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la 
recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes 
assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, 
perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta 
quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat 
expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de 
reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui 
resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una 
indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en 
proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels 
danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no 
es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de 
contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
Conservació de l'obra 
 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas 
que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del 
Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva 
bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està 
obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi 
guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari 
executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, 
procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis 
o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a 
l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a 
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indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista 
amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quatriplicat exemplar, un per 
cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col.legi d'Arquitectes 
el qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
 
A........................, a.....de..................de......... 
 
 
 
 
 
 

signat: L'Arquitecte 

LA PROPIETAT LA CONTRACTA
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 
B - MATERIALS            2 
B0 - MATERIALS BÀSICS          2 

B03 – GRANULATS           2 
B033 – GRAVAS          2 

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS        5 
B053 –CALÇS           5 

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA        6 
B0F1 - MAONS CERÀMICS         6 

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ I CANALITZACIÓ       9 
BD3 – GRANULATS           9 

BD3D – TERRES          9 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS       10 

BD78 - TUBS DE FORMIGÓ ARMAT AMB JUNT ELÀSTIC DE CAMPANA PER A CLAVEGUERES I 
COL·LECTORS           10 
BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS     11 

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS        14 
BF3 - TUBS I ACCESSORIS DE FOSA        14 

BF32 - TUBS DE FOSA DÚCTIL         14 
BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS     17 

BFW3 - ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE FOSA      17 
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS      17 

BFY3 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE FOSA  17 
BFYG - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE FORMIGÓ  18 

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT   19 
BM2 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS    19 

BM21 - HIDRANTS.          19 
BMY - PARTS PROPORCIO. D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 20 

BMY2 - PARTS PROPORCIÓ. D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ 20 
BN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ       21 

BN1 - VÀLVULES DE COMPORTA          21 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B03 - GRANULATS 
B033 – GRAVAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0331Q10. 
 
1.DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS  
 
DEFINICIÓN: 
Áridos utilizados para alguno de los siguientes usos: 
- Confección de hormigones 
- Confección de mezclas grava-cemento para pavimentos 
- Material para drenajes 
- Material para pavimentos 
Su origen puede ser: 
- Áridos naturales, procedentes de un yacimiento natural 
- Áridos naturales, obtenidos por machaqueo de rocas naturales 
- Áridos procedentes de escorias siderúrgicas 
- Áridos procedentes del reciclaje de derribos de construcción 
Los áridos naturales pueden ser: 
- De piedra granítica 
- De piedra caliza 
Los áridos procedentes del reciclaje de derribos de la construcción que se han 
considerado son 
los siguientes: 
- Áridos reciclados procedentes de construcciones de ladrillo 
- Áridos reciclados procedentes de hormigón 
- Áridos reciclados mixtos 
- Áridos reciclados prioritariamente naturales 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
Los áridos procedentes de reciclaje de derribos no contendrán en ningún caso restos 
procedentes de construcciones con patologías estructurales, tales como cemento 
aluminoso, 
áridos con sulfuros, sílice amorfa o corrosión de las armaduras. 
Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica. 
La composición granulométrica estará en función de su uso y será la definida en la 
partida de 
obra en que intervenga, o si no consta, la fijada explícitamente por la D.F. 
Estarán limpios y serán resistentes y de granulometría uniforme. 
No tendrán polvo, suciedad, arcilla, margas u otras materias extrañas 
Diámetro mínimo 98% retenido tamiz 4 (UNE_EN 933-2) 
 
ÁRIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE CONSTRUCCIONES DE LADRILLO: 
Su origen será de construcciones de ladrillo, con un contenido final de cerámica 
superior al 
10% en peso. 
Contenido de ladrillo + mortero + hormigones >= 90% en peso 
Contenido de elementos metálicos Nulo 
Uso admisible Relleno para drenajes 
 
ÁRIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE HORMIGONES: 
Su origen será construcciones de hormigón sin mezcla de otros derribos. 
Contenido de hormigón >= 95% 
Contenido de elementos metálicos Nulo 
Uso admisible: 
- Drenajes 
- Hormigones de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilizados en clases de 
exposición I ó IIb 
ÁRIDOS RECICLADOS MIXTOS: 
Su origen será derribos de construcciones de ladrillo y hormigón, con una densidad de 
los 
elementos macizos > 1600 kg/m3. 
Contenido de cerámica <= 10% en peso 
Contenido total de machaca de hormigón + ladrillo + mortero >= 95% en peso 
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Contenido de elementos metálicos Nulo 
Uso admisible: 
- Drenajes 
- Hormigones en masa 
 
ÁRIDOS RECICLADOS PRIORITARIAMENTE NATURALES: 
Áridos obtenidos de cantera con incorporación de un 20% de áridos reciclados 
procedentes de 
hormigón. 
Uso admisible: 
- Drenajes y hormigones utilizados en clases de exposición I ó IIb 
Se han considerado las siguientes utilizaciones de las gravas: 
- Para confección de hormigones 
- Para drenajes 
- Para pavimentos 
- Para confecciones de mezclas grava-cemento tipo GC-1 o GC-2 
 
ÁRIDOS PROCEDENTES DE ESCORIAS SIDERÚRGICAS 
Contenido de silicatos inestables Nulo 
Contenido de compuestos férricos Nulo 
 
GRAVA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 
Si el hormigón lleva armaduras, el tamaño máximo del árido es el valor mas pequeño de 
los siguientes: 

- 0,8 de la distancia libre horizontal entre vainas o armaduras que formen grupo, 
o entre un paramento de la pieza y una vaina o armadura que forme un angulo >45º (con 
la dirección de hormigonado) 

- 1,25 de la distancia entre un paramento de la pieza y una vaina o armadura que 
forme un angulo <=45º (con la dirección de hormigonado) 

- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza que se hormigona con las excepciones 
siguientes: 

- Losas superiores de techos, donde el tamaño máximo del árido será menor que el 
0,4 del espesor mínimo 

- Piezas de ejecución muy cuidadosa y elementos en los que el efecto de la pared 
del encofrado sea reducido (techos encofrados a una sola cara), donde el tamaño máximo 
del árido será menor que 0,33 del espesor mínimo 
Todo el árido será de una medida inferior al doble del límite más pequeño aplicable en 
cada caso. 
Finos que pasan por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2): 

- Para gravas calcareas <= 2% en peso 
- Para gravas graníticas <= 1% en peso 
- Àridos, reciclados de hormigón o prioritariamente naturales < 3% 
- Para áridos reciclados mixtos < 5% 

Coeficiente de forma para granulados naturales o reciclados 
de hormigón o prioritariamente naturales (UNE 7-238) >= 0,20 
Terrones de arcilla (UNE 7-133) <= 0,25% en peso 
Partículas blandas (UNE 7-134) <= 5% en peso 
Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2): 
y que flota en un líquido de peso específico 2 g/cm3 (UNE 7-244) <= 1% en peso 
Compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos a árido seco (UNE_EN 1744-1): 

- Áridos reciclados mixtos < 1% en peso 
- Otros áridos <= 0,4% en peso 

Sulfatos solubes en ácidos, expresados en SO3 y 
referidos a àrido seco (UNE_EN 1744-1) <= 0,8% en peso 
Cloruros expresados en Cl- y referidos a àrido seco (UNE 83-124 EX): 

- Hormigón armado o masa con armadura de fisuración <= 0,05% en peso 
- Hormigón pretensado <= 0,03% en peso 

El ión cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede exceder: 
- Pretensado <= 0,2% peso del cemento 
- Armado <= 0,4% peso del cemento 
- En masa con armadura de fisuración <= 0,4% peso del cemento 

Contenido de pirita u otros sulfatos 0% 
Contenido de ión Cl-: 

- Àridos reciclados mixtos < 0,06% 
Contenido de materia orgánica para áridos naturales 
o reciclados prioritariamente naturales (UNE 7-082) Bajo o nulo 
Contenido de materiales no pétreos (tela, madera, papel...): 

- Áridos reciclados procedentes de hormigón o mixtos < 0,5% 
- Otros áridos Nulo 
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Contenido de restos de asfalto: 
- Árido reciclado mixto o procedente de hormigón < 0,5% 
- Otros áridos Nulo 

Reactividad: 
- Álcali-sílice o álcali-silicato (Método químico UNE 146-507-1 EX ó 

Método acelerado UNE 146-508 EX) Nula 
- Álcali-carbonato (Método químico UNE 146-507-2) Nula 

Estabilidad (UNE 7-136): 
- Pérdida de peso con sulfato sódico <= 12% 
- Pérdida de peso con sulfato magnésico <= 18% 

Absorción de agua: 
- Áridos naturales (UNE 83-133 y UNE 83-134) < 5% 
- Aridos reciclados procedentes de hormigón < 10% 
- Aridos reciclados mixtos < 18% 
- Aridos reciclados prioritariamente naturales < 5% 

 
GRAVA PARA DRENAJES: 
El tamaño máximo de los gránulos será de 76 mm (tamiz 80 UNE 7-050) y el tamizado 
ponderal acumulado por el tamiz 0,080 (UNE 7-050) será <= 5%. La composición 
granulométrica será fijada explícitamente por la D.F. en función de las características 
del terreno a drenar y del sistema de drenaje. 
Coeficiente de desgaste (Ensayo Los Ángeles NLT 149) <= 40 
Equivalente de arena > 30 
Si se utilizan áridos reciclados se comprobará que el hinchamiento sea inferior al 2% 
(UNE 103-502). 
 
2.CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE  
 
CONDICIONES GENERALES: 
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 
 
CONDICIONES DE SUMINISTRO: 
Cada carga de árido debe ir identificada con una hoja de suministro que debe estar a 
disposición de la Dirección de Obra en la que constarán al menos los siguientes datos: 

- Nombre del suministrador 
- Numero de serie de la hoja de suministro 
- Nombre de la cantera 
- Fecha de la entrega 
- Nombre del peticionario 
- Tipo de árido 
- Cantidad de árido suministrado 
- Denominación del árido(d/D) 
- Identificación del lugar de suministro 

El suministrador de áridos procedentes de reciclaje, debe aportar la documentación que 
garantice el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el art.28.3 de la 
norma EHE. 
 
3.UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
t de peso necesario suministrado a la obra. 
 
4.NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
GRAVA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
GRAVA PARA PAVIMENTOS: 
* PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes. Con las modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 
del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
 
GRAVA PARA DRENAJES: 
5.1-IC 1965 Instrucción de Carreteras. Drenajes. 
5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenajes superficiales. 
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B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B053 - CALÇS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, composada principalment per 
òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors 
d'òxids de silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç amarada en pasta CL 90 per a construcció 
- Calç aèria CL 90 per a construcció 
- Calç aèria per a estabilització d'esplanades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat 
justa per obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
CALÇ AÈRIA CL 90 PER A CONSTRUCCIÓ: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en pes 
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes 
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes 
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 

Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades: Passa 
- Altres calçs: 
- Mètode de referència: <= 20 
- Mètode alternatiu: <= 2 

Densitat aparent per a calç 
en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 

- Pastes amarades: 45% < h < 70% 
- Altres calçs: <= 2% 

 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES: 
Contingut de CaO + MgO: >= 90% 
Contingut de CO2: <= 5% 
Composició: 

- Calç tipus I: Calç viva d'alt contingut en calci o dolomítoques en gra 
- Calç tipus II: Calç amarada o hidratada 

Finura de la mòlta, mesurats els rebuigs acumulats màxims, referits al pes sec: 
- Calç tipus I i II (tamís UNE 0,2 mm): <= 10% 
- Calç tipus I (tamís UNE 6,3 mm): <= 0,0% 

+---------------------------------------------------+ 
¦ Tipus de calç ¦ Temperatura ¦ Temps de reacció ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-------------------¦ 
¦ Calç viva ¦ >= 60°C ¦ <= 25 min ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-------------------¦ 
¦ Calç dolomítica ¦ >= 50°C ¦ <= 25 min ¦ 
+---------------------------------------------------+ 
 
Contingut de MgO: <= 10% 
Si el contingut de MgO superès el 7% s'hauria de determinar la estabilitat de volum 
(UNE_EN 459-2) i el resultat haurà de complir les condicions per a qualificar-lo com a 
"passa" en la UNE_ENV 459-1. 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2): 
- Calç tipus II: <= 2% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les 
seves característiques. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Designació d'acord amb les normes UNE 80-502 i UNE_EN 459-1 



PLA PARCIAL ÀMBITS CR. NOGUERA I ZONA ESPORTIVA, VALLFOGONA DE BALAGUER: OBRES BÀSIQUES D’URBANITZACIÓ                   140-UrbB_Plec  

 
FRANC SALÓ i TEJEDOR, ARQUITECTE.     MUSEU 30-32, 1r. 2a.  08912 BADALONA.    TEL. 934642327    E-mail: fst@coac.net 6

- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
A l'envàs hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació d'acord amb les normes UNE 80-502 i UNE_EN 459-1 
- Pes net 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat 
per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades 
oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
 
CALÇ PER A CONSTRUCCIÓ: 
UNE_ENV 459-1 1996 EXP "Cales para construcción. Parte 1: Definiciones, specificaciones 
y criterios de conformidad." 
 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES: 
RCA-92 "Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos." 
UNE 80-502-97 "Cales vivas o hidratadas utilizadas en la estabilización de suelos." 
 
 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1D2A1. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Maons ceràmics, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o mecànic; d'una pasta 
d'argila i, eventualment, d'altres materials; i un procés de secatge i cocció. 
 
No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm. 
Es consideren les següents tipus de maons: 
- Massís (M) 
- Calat (P) 
- Foradat (H) 
Es consideren les següents classes de maons: 
- Maó per a utilitzar revestit (NV) 
- Maó per a utilitzar amb la cara vista (V) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc... i la 
uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les 
condicions subjectives requerides per la D.F. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en 
ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig 
reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 
105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de 
provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps 
mínim de 24 h. La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. 
Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026): 
- Maó massís: >= 100 kp/cm2 
- Maó calat: >= 100 kp/cm2 
- Maó foradat: >= 50 kp/cm2 
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Fletxa màxima d'arestes i diagonals: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦Dimensió nominal ¦ Fletxa màxima ¦ 
¦ ¦-----------------------------¦ 
¦Aresta o diagonal (A) ¦ Cara vista ¦Per a revestir ¦ 
¦ (cm) ¦ (mm) ¦ (mm) ¦ 
¦-----------------------¦-------------¦---------------¦ 
¦ A > 30 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 
¦ 25 < A <= 30 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 
¦ 12,5 < A <= 25 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
Gruix de les parets del maó: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ ¦ Maó de cara vista ¦ Maó per a revestir¦ 
¦ ¦ (mm) ¦ (mm) ¦ 
¦------------------------------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Paret exterior cara vista ¦ >= 15 ¦ - ¦ 
¦Paret exterior per a revestir ¦ >= 10 ¦ >= 6 ¦ 
¦Paret interior ¦ >= 5 ¦ >= 5 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Succió d'aigua (UNE 67-031): <= 0,45 g/cm2 x min 
Absorció d'aigua (UNE 67-027): 

- Maó per a revestir: <= 22% 
- Maó de cara vista: <= 20% 

Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039): 
- Nombre màxim d'escrostonaments en una peça: 1 
- Dimensió: <= 15 mm 

- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats  
d'una mostra de remesa de 24 unitats: 1 

Toleràncies: 
- Tolerància sobre el valor nominal de les arestes: 
+--------------------------------------------------+ 
¦ ¦ Tolerància ¦ 
¦ Arestes (A) ¦-------------------------------¦ 
¦ ¦ Cara vista ¦ Per a revestir¦ 
¦ (cm) ¦ (mm) ¦ (mm) ¦ 
¦------------------¦--------------¦----------------¦ 
¦ 10 < A < 30 ¦ ± 3 ¦ ± 6 ¦ 
¦ A <= 10 ¦ ± 2 ¦ ± 4 ¦ 
+--------------------------------------------------+ 
- Tolerància sobre la dispersió de la dimensió: 
+---------------------------------------------------+ 
¦ ¦ Tolerància ¦ 
¦ Aresta (A) ¦------------------------------¦ 
¦ (cm) ¦ Cara vista ¦ Per a revestir¦ 
¦ ¦ (mm) ¦ (mm) ¦ 
¦--------------------¦--------------¦---------------¦ 
¦ 10 < A <= 30 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 
¦ A <= 10 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 
+---------------------------------------------------+ 
- Angles díedres: 

- Maó de cara vista: ± 2° 
- Maó per a revestir: ± 3° 

 
MAONS DE CARA VISTA: 
Gelabilitat (UNE 67-028): No gelable 
Eflorescències (UNE 67-029): "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 
 
MAÓ MASSÍS: 
Maó semse perforacions o amb perforacions al pla. 
Volum de les perforacions: <= 10% del volum de la peça 
Secció de cada perforació: <= 2,5 cm2 
 
MAÓ CALAT: 
Maó amb tres o més perforacions al pla. 
Volum de les perforacions: > 10% del volum del maó 
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Massa mínima del maó dessecat: 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Llarg ¦ Gruix ¦ Maó per a revestir ¦ Maó de cara vista ¦ 
¦---------¦---------¦----------------------¦---------------------¦ 
¦ ¦ 3,5 cm ¦ 1000 g ¦ - ¦ 
¦<= 26 cm ¦ 5,2 cm ¦ 1500 g ¦ 1450 g ¦ 
¦ ¦ 7,0 cm ¦ 2000 g ¦ 1850 g ¦ 
¦---------¦---------¦----------------------¦---------------------¦ 
¦ ¦ 5,2 cm ¦ 2200 g ¦ 2000 g ¦ 
¦>= 26 cm ¦ 6,0 cm ¦ 2550 g ¦ 2350 g ¦ 
¦ ¦ 7,5 cm ¦ 3200 g ¦ 2900 g ¦ 
+----------------------------------------------------------------+ 
 
MAÓ FORADAT: 
Maó amb forats al cantell o la testa. 
Secció de cada perforació: <= 16 cm2 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació segons la RL-88 
- Resistència a compressió en kp/cm2 
- Dimensions en cm 
- Distintiu de qualitat, si el té 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte 
amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les 
seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
RL-88 "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las 
Obras de Construcción." 
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ I CANALITZACIÓ 
BD3 - GRANULATS 
BD3D – TERRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD3D5000. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra seleccionada 
- Terra adequada 
- Terra tolerable 
- Terra sense classificar 
 
TERRA SENSE CLASSIFICAR: 
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que 
es defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi 
explícitament la D.F. 
 
TERRA SELECCIONADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204) < 0,2% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114) < 0,2% 
Mida màxima <= 100 mm 
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Material que passa pel tamís 0,40 UNE < =15% 
o en cas contrari, ha de complir: 
- Material que passa pel tamís 2 UNE < 80% 
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE < 75% 
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE < 25% 
- Límit líquid (UNE 103-103) < 30% 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104) < 10 
Índex CBR (UNE 103-502): 
- Coronament de terraplè >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè >= 3 
 
TERRA ADEQUADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204) < 1% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114) < 0,2% 
Mida màxima <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 2 UNE < 80% 
Material que passa pel tamís 0,080 UNE < 35% 
Límit líquid (UNE 103-103) < 40 
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104) > 4 
Índex CBR (UNE 103-502): 
- Coronament de terraplè >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè >= 3 
 
TERRA TOLERABLE: 
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103-101): 
- Material que passa pel tamís 20 UNE > 70% 
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE >= 35% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204) < 2% 
Contingut guix (NLT 115) < 5% 
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114) < 1% 
Límit líquid (UNE 103-103) < 65% 
Si el límit líquid es > 40, ha de complir: 
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104) > 73% (Límit líquid-20) 
Assentament en assaig de colapse (NLT 254) < 1% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 
Inflament lliure (UNE 103-601) < 3% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 
Índex CBR (UNE 103-502) >= 3 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles 
uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix 
dia, de manera que no se n'alterin les condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes. 
* PG 3/75 MODIF 6 ORDEN FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones 
 
 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
BD78 - TUBS DE FORMIGÓ ARMAT AMB JUNT ELÀSTIC DE CAMPANA PER A CLAVEGUERES I 
COL.LECTORS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tub cilíndric de formigó armat, amb un extrem llis i l'altre en forma de campana, per a 
una unió encadellada amb anella de goma i, en el seu cas, apta per a esforços de 
tracció. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de ser recte. 
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de 
tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de 
la paret. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
No ha de tenir incrustacions, fissures que travessin la paret, escrostonaments, ni 
defectes que indiquin imperfeccions del procés d'emmotllament. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats 
locals sempre que no disminueixin les qualitats intrínseques i funcionals dels tubs. 
Les característiques dels materials components han d'estar d'acord amb les 
especificacions de la normativa vigent. 
La llargària ha de ser constant i ha de permetre un transport i muntatge fàcils. 
Els tubs han de complir, segons la norma ASTM C 76M, les proves d'absorció i de 
permeabilitat. 
Totes les proves s'han de fer d'acord amb la norma ASTM C 497M. 
Cada tub ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Classe de tub i designació 
- Data de fabricació 
- Nom o marca del fabricant 
- Identificació de la planta de producció 
- En el cas d'armadura asimètrica, s'ha d'indicar la generatriu que ha d'anar a la part 
superior. 
Resistència a l'aixafament (assaig de les tres arestes segons ASTM C 497 M): 
 
+-------------------------------------------+ 
¦Classe ¦Resistència mínima a l'aixafament ¦ 
¦ ¦ (kg/m) ¦ 
¦-------¦-----------------------------------¦ 
¦ 1 ¦ >= 6 x DN (mm) ¦ 
¦ 2 ¦ >= 7,5 x DN (mm) ¦ 
¦ 3 ¦ >= 10 x DN (mm) ¦ 
¦ 4 ¦ >= 15 x DN (mm) ¦ 
¦ 5 ¦ >= 17,5 x DN (mm) ¦ 
+-------------------------------------------+ 
Relació aigua-ciment (en pes): <= 0,53 
Contingut de ciment: >= 280 kg/m3 
Toleràncies: 

- Diàmetre interior: - 0 mm, + 3% diàmetre nominal 
- Llargària: ± 13 mm 
- Llargària de dos costats oposats: 

- DN < 2200 mm: ± 16 mm 
- DN >= 2200 mm: ± 19 mm 
(DN = Diàmetre nominal en mm) 

- Rectitud (alineació): ± 10 mm/m 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb els extrems protegits de cops. S'han de deixar el més a prop 
possible de la seva posició definitiva. 
Emmagatzematge: S'han de protegir del sol, de les temperatures extremes, i dels 
impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* ASTM C 76M-83 "Standard Specification for reinforced concrete culvert, storm drain, 
and sewer pipe." 
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BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7FC370. 
 
 
BD MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO I VENTILACIO ESTATICA 
BD7 TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
BD7F TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Tubs de PVC per a l'execució d'obres de drenatge. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Tub de PVC injectat per a unió encolada 
- Tub de PVC injectat per a unió elàstica amb anella elastomèrica 
- Tub de PVC de formació helicoïdal per anar formigonat i per a unió elàstica amb 
massilla 
- Tub de PVC de formació helicoïdal autoportant per a unió elàstica amb massilla 

 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
 
TUB DE PVC INJECTAT: 
Tub rígid, injectat, de clorur de polivinil no plastificat, amb un extrem llis i  
Bisellat i l'altre esbocat. 
Els junts han de ser estancs segons els assajos prescrits a la UNE 53-332. 
Han de superar els assajos de resistència a l'impacte, a la tracció i de pressió 
interna descrits a la UNE 53-112. 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible 
les dades següents: 

- Designació comercial 
- Sigles PVC 
- Diàmetre nominal en mm 
- UNE 53-332 

Gruix de la paret: 
----------------------------------- 
|Diàmetre nominal |Gruix nominal | 

| (mm) | (mm) | 
|-----------------|---------------| 

| 110 | 3,0 | 
| 125 | 3,1 | 
| 160 | 4,0 | 
| 200 | 4,9 | 
| 250 | 6,1 | 
| 315 | 7,7 | 
| 400 | 9,8 | 
| 500 | 12,2 | 
| 630 | 15,4 | 
| 710 | 17,4 | 
| 800 | 19,6 | 

----------------------------------- 
Densitat................................................................. >= 1350 kg/m3 
..........................................................................<= 1460 kg/m3 
Temperatura de reblaniment VICAT............................................... >= 79°C 
Comportament front la calor (variacions en sentit longitudinal)................... < 5% 
Allargament fins el trencament.................................................. >= 80% 
Resistència a la tracció..................................................... >= 45 MPa 
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Toleràncies: 
- Diàmetre exterior mig: 
- 110 mm <= DN <= 250 mm.......................................... + 0,3% DN mm 
- 315 mm <= DN <= 800 mm................................................ + 1 mm 
- Gruix de la paret: 

----------------------------------------- 
|Gruix nominal |Tolerància en el gruix | 

| (mm) | (mm) | 
|--------------|------------------------| 

| 3,0 | + 0,5 | - 0,0 | 
| 3,1 | + 0,5 | - 0,0 | 
| 3,9 | + 0,6 | - 0,0 | 
| 4,9 | + 0,7 | - 0,0 | 
| 6,1 | + 0,9 | - 0,0 | 
| 7,7 | + 1,0 | - 0,0 | 
| 9,8 | + 1,2 | - 0,0 | 
| 12,2 | + 1,5 | - 0,0 | 
| 15,4 | + 1,8 | - 0,0 | 
| 17,4 | + 2,0 | - 0,0 | 
| 19,6 | + 2,2 | - 0,0 | 

----------------------------------------- 
- Llargària.............................................................. + 10 mm 

 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53-332. 
 
TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIO ENCOLADA: 
 
Diàmetre interior de l'embocadura (tubs per a unió elàstica): 

------------------------------------------------- 
| DN |Diàmetre interior mig |Llargària mínima | 

|(mm) | (mm) | (mm) | 
| |----------------------|------------------| 

| | mínim | màxim | | 
|-----|----------|-----------|------------------| 

| 110 | 110,0 | 111,2 | 48 | 
| 125 | 125,0 | 126,2 | 51 | 
| 160 | 160,1 | 161,4 | 58 | 
| 200 | 200,3 | 201,4 | 66 | 
| 250 | 250,3 | 251,4 | 74 | 
| 315 | 315,3 | 316,4 | 82 | 

------------------------------------------------- 
 
TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIO AMB ANELLA ELASTOMERICA: 
 
A l'interior de l'embocadura hi ha d'haver un junt de goma  
(DN = diàmetre nominal en mm) 
 
Llargària mínima de l'embocadura, sense contar l'allotjament de l'anella elastomèrica: 

------------------------------------------------------ 
|Diàmetre nominal |Llargària mínima de l'embocadura | 

| (mm) | (mm) | 
|-----------------|----------------------------------| 

| 110 | 46 | 
| 125 | 50 | 
| 160 | 59 | 
| 200 | 70 | 
| 250 | 86 | 
| 315 | 101 | 
| 400 | 122 | 
| 500 | 146 | 
| 630 | 178 | 
| 710 | 199 | 
| 800 | 222 | 

------------------------------------------------------ 
 
TUB DE FORMACIO HELICOIDAL: 
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la 
banda ha d'estar soldada químicament. 
La cara interior del tub ha de ser llisa. 
La cara exterior del tub ha de ser nervada. 
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 
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El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues 
interiors i exteriors que 
rebrà quan estigui en servei. 
Característiques de la banda de PVC: 

- Densitat......................................................... >= 1350 kg/m3 
................................................................... <= 1460 kg/m3 
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C..................... >= 60 millonèsimes/°C 
........................................................... <= 80 millonèsimes/°C 
- Temperatura de reblaniment Vicat....................................... >= 79°C 
- Resistència a la tracció simple..................................... 500 kp/cm2 
- Allargament a la rotura................................................. >= 80% 
- Absorció d'aigua................................................... <= 1 mg/cm2 
- Opacitat.................................................................. 0,2% 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han 
d'apilar horitzontalment i paral.lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular 
les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateixcostat, i separar les capes per 
mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
  
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIO AMB ANELLA ELASTOMERICA O PER A UNIO ENCOLADA DE DN <= 
315 MM: 
* UNE 53-332-90 "Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado para canalizaciones subterráneas, enterradas o no y empleadas para la 
evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo." 
 
TUB DE FORMACIO HELICOIDAL O TUB INJECTAT PER A UNIO ENCOLADA DE DN > 315 MM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BF3 - TUBS I ACCESSORIS DE FOSA 
BF32 - TUBS DE FOSA DÚCTIL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF32L780. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tub cilíndric d'acer de fosa dúctil, amb un extrem llis i l'altre en forma de campana 
amb anella elastomèrica d'estanquitat, amb recobriment exterior de zinc i capa d'acabat 
de vernis i recobriment interior de morter de ciment centrifugat. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
A l'extrem de campana hi ha d'haver: 
- Un allotjament per a l'anella elastomèrica 
- Quan el sistema d'unió sigui amb contrabrida, una contrabrida d'acer de fosa dúctil 
- Suport cilíndric per al centrat de l'extrem llis 
- Un eixamplament per a permetre els desplaçaments angulars i longitudinals dels tubs o 
peces contigües 
- L'exterior de la campana ha d'acabar en un ressalt al voltant de la seva boca per a 
què s'hi agafin els cargols de cabota, que pressionen la contrabrida contra l'anella 
elastomèrica 
Les unions amb contrabrida de tracció estaràn formades per: 
- Un cordó de soldadura situat a l'extrem llis del tub 
- Una anella d'acer de fosa dúctil de tracció circular oberta amb forma exterior 
esfèrica convexa i una secció trapezoidal 
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- Una contrabrida que provoca el tancament de l'anella, provista de bulons que es fixen 
al collarí de la campana i bloqueja el tancament 
L'anella elastomèrica ha de portar les dades següents: 
- Les sigles del fabricant 
- El diàmetre nominal 
- Indicació de la setmana de fabricació 
- Indicació de l'any de fabricació 
No ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament. 
La reparació d'imperfeccions que no afectin tot el gruix de la paret, pot fer-se 
mitjançant soldadura o d'altres procediments, sempre que estiguin garantitzats pel 
fabricant. 
L'anella elastomèrica ha de proporcionar estanquitat al junt. 
En canalitzacions d'aigua potable, el revestiment interior no ha de contenir cap 
element soluble ni cap producte que pugui donar qualsevol sabor o olor a l'aigua. 
El tub ha de ser recte. 
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de 
tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de 
la paret. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
L'extrem llis que ha de penetrar en la campana ha de tenir l'aresta exterior 
aixamfranada. 
En una secció de ruptura, el gra ha de ser fi, regular i compacte. 
El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
El recobriment ha de quedar ben adherit. 
La superfície del recobriment de morter, no ha de tenir incrustacions, esquerdes ni 
ratats. Es poden admetre lleugers relleus, depressions o estries pròpies del prodés de 
fabricació. 
Cada tub ha de portar marcat de forma indeleble i fàcilment llegible les dades 
següents: 
- La marca del fabricant 
- Any de fabricació 
- La indicació "fosa dúctil" 
- El diàmetre nominal 
Rectitud (si el tub es fa rodar 
sobre dos carrils equidistants 4 m) Fletxa <= 7 mm 
Temperatura màxima d'utilització de l'anella elastomèrica 60°C 
Facilitat de mecanització (duresa superficial) <= 230 Brinell 
Resistència a la tracció >= 420 MPa 
Allargament fins al trencament >= 10% 
Característiques del recobriment exterior: 
- Densitat de cinc >= 130 g/m2 
- Gruix de la capa d'acabat (vernís) >= 70 micres 
Característiques hidràuliques: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre ¦ Pressió prova ¦ Pressió funcionament ¦ Pressió màxima ¦ 
¦ Nominal ¦ hidràulica ¦ normal ¦ ¦ 
¦ ¦ (bar) ¦ (bar) ¦ (bar) ¦ 
¦-----------¦---------------¦----------------------¦-----------------¦ 
¦ <= 150 ¦ ¦ 64 ¦ 77 ¦ 
¦ 200 ¦ 50 ¦ 62 ¦ 74 ¦ 
¦ 250 ¦ ¦ 54 ¦ 65 ¦ 
¦ 300 ¦ ¦ 49 ¦ 59 ¦ 
¦-----------¦---------------¦----------------------¦-----------------¦ 
¦ 350 ¦ ¦ 45 ¦ 54 ¦ 
¦ 400 ¦ ¦ 42 ¦ 51 ¦ 
¦ 450 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 48 ¦ 
¦ 500 ¦ ¦ 38 ¦ 46 ¦ 
¦ 600 ¦ ¦ 36 ¦ 43 ¦ 
¦-----------¦---------------¦----------------------¦-----------------¦ 
¦ 700 ¦ ¦ 34 ¦ 41 ¦ 
¦ 800 ¦ 32 ¦ 32 ¦ 38 ¦ 
¦ 900 ¦ ¦ 31 ¦ 37 ¦ 
¦ 1000 ¦ ¦ 30 ¦ 36 ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
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Toleràncies: 
- Diàmetre interior + sense límit 
- 10 mm 
- Llargària ± 30 mm 
- Rectitud <= 0,125% llargària del tub 

- Ovalitat: 
- Diàmetre nominal <= 200 Mateixa tolerància que Diàmetre Exterior 
- Diàmetre nominal de 250 a 600 <= 1% 
- Diàmetre nominal > 600 <= 2% 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE-EN 545. 
Característiques dimensionals i toleràncies: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Diàmetre¦Diàmetre ¦Gruix ¦Gruix ¦Ample ¦ 
¦Nominal ¦exterior ¦paret ¦revest. ¦fisures ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦interior ¦ màxim ¦ 
¦--------¦----------------¦----------------¦--------------¦---------¦ 
¦ (mm) ¦ (mm) ¦ (mm) ¦ (mm) ¦ (mm) ¦ (mm) ¦ (mm) ¦ (mm) ¦ 
¦ ¦ ¦+1 mm ¦ ¦ +sense¦ ¦ ¦ ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ límit ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 
¦ 60 ¦ 77 ¦ -1,2 ¦ 6,0 ¦ - 1,3 ¦ 3,5 ¦ -1,5 ¦ 0,8 ¦ 
¦ 80 ¦ 98 ¦ -2,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 
¦ 100 ¦ 118 ¦ -2,8 ¦ 6,1 ¦ - 1,4 ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦ 125 ¦ 144 ¦ -2,8 ¦ 6,2 ¦ - 1,4 ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦ 150 ¦ 170 ¦ -2,9 ¦ 6,3 ¦ - 1,5 ¦ 3,5 ¦ -1,5 ¦ 0,8 ¦ 
¦ 200 ¦ 222 ¦ -3,0 ¦ 6,4 ¦ - 1,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦ 250 ¦ 274 ¦ -3,1 ¦ 6,7 ¦ - 1,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦ 300 ¦ 326 ¦ -3,3 ¦ 7,2 ¦ - 1,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 
¦ 350 ¦ 378 ¦ -3,4 ¦ 7,7 ¦ - 1,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦ 400 ¦ 429 ¦ -3,5 ¦ 8,1 ¦ - 1,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦ 450 ¦ 480 ¦ -3,6 ¦ 8,6 ¦ - 1,8 ¦ 5 ¦ -2,0 ¦ 1,0 ¦ 
¦ 500 ¦ 532 ¦ -3,8 ¦ 9,0 ¦ - 1,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦ 600 ¦ 635 ¦ -4,0 ¦ 9,9 ¦ - 1,9 ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 
¦ 700 ¦ 738 ¦ -4,3 ¦ 10,8 ¦ - 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦ 800 ¦ 842 ¦ -4,5 ¦ 11,7 ¦ - 2,1 ¦ 6 ¦ -2,5 ¦ 1,2 ¦ 
¦ 900 ¦ 945 ¦ -4,8 ¦ 12,6 ¦ - 2,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦ 1000 ¦1048 ¦ -5,0 ¦ 13,5 ¦ - 2,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diàmetre nominal). K = 9 
Tolerància gruix paret: 
- Gruix paret 6 mm - 1,3 mm 
- Gruix paret > 6 mm - (1,3 + 0,001 Diàmetre nominal) 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
S'han d'apilar horitzontalment i paral.lelament sobre superfícies planes. 
La disposició dels tubs en les piles pot ser: 
- Amb els extrems de campana capiculats per capes 
- Amb els extrems de campana tots en el mateix sentit. Cada capa s'ha de separar 
mitjançant 
separadors 
- Amb els extrems de campana capiculats en els tubs d'una mateixa capa i girant cada 
capa 90° 
respecte de la inferior 
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Màxim nombre de capes en la pila en funció de la disposició dels tubs: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦ DN ¦ Extrems ¦ Extrems en el mateix sentit o ¦ 
¦ (mm) ¦ capiculats per capes ¦ capiculats en una mateixa capa ¦ 
¦ ¦ ¦i girant cada capa 90° respecte ¦ 
¦ ¦ ¦ de la inferior ¦ 
¦--------¦----------------------¦---------------------------------¦ 
¦ 60 ¦ 89 ¦ 33 ¦ 
¦ 80 ¦ 70 ¦ 30 ¦ 
¦ 100 ¦ 58 ¦ 27 ¦ 
¦ 125 ¦ 47 ¦ 24 ¦ 
¦ 150 ¦ 40 ¦ 22 ¦ 
¦ 200 ¦ 31 ¦ 18 ¦ 
¦ 250 ¦ 25 ¦ 16 ¦ 
¦ 300 ¦ 21 ¦ 14 ¦ 
¦ 350 ¦ 18 ¦ 12 ¦ 
¦ 400 ¦ 16 ¦ 11 ¦ 
¦ 450 ¦ 14 ¦ 10 ¦ 
¦ 500 ¦ 12 ¦ 8 ¦ 
¦ 600 ¦ 10 ¦ 7 ¦ 
¦ 700 ¦ 7 ¦ 5 ¦ 
¦ 800 ¦ 6 ¦ 4 ¦ 
¦ 900 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 
¦ 1000 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 545 "Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones 
para las canalizaciones de agua. Prescripciones y métodos de ensayo." 
 
 
BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
BFW3 - ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE FOSA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFW32L78. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'accessoris per a tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en 
instal.lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o 
xarxa a la qual pertanyin. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i 
dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les 
d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
BFY3 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE FOSA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFY32L78. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no 
han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal.lació en cap 
de les seves aplicacions. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BFYG - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE FORMIGÓ 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no 
han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal.lació en cap 
de les seves aplicacions. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
BM2 - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 
BM21 - HIDRANTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM211530. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Hidrants. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De columna seca 
- De columna humida 
- Per a soterrar en pericó 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la 
norma UNE 23-400. 
Pressió de treball: <= 30 bar 
Material de construcció: Fosa 
Material dels eixos d'accionament de la vàlvula: Acer inoxidable 
Material de la vàlvula: Bronze 
Material de l'obturador de la vàlvula: Goma sintètica 
Material dels enllaços ràpids (racords) : Aliatge d'alumini per a forja anoditzat 
Gruix de l'anoditzat dels racords: >= 20 micres 
Característiques mecàniques del material dels racords: 
- Resistència a la tracció: >= 290 N/mm2 
- Mòdul d'elasticitat: >= 240 N/mm2 
- Allargament: >= 8% 
- Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): 95 aproximadament 
 
HIDRANT DE COLUMNA SECA: 
Ha d'estar format per: 
- Un cos superior que conté l'accionador de la vàlvula de tancament inferior i les 
boques de connexió amb enllaç ràpid amb una tapa agafada amb una cadena. 
- Un element intermedi que uneix el cos superior amb la vàlvula inferior. En cas 
d'impacte s'ha de trencar l'element intermedi del cos superior i l'eix d'accionament de 
la vàlvula que hi passa; així s'evita el desperfecte de la vàlvula. 
- Vàlvula de tancament inferior de comporta o de bola, que es connecta a la xarxa, en 
posició de tancament; ha de permetre buidar l'aigua dels dos elements superiors i 
evitar que es puguin gelar. 
Els tres elements han d'estar embridats entre ells. 
 
HIDRANT DE COLUMNA HUMIDA: 
 
Ha d'estar format per: 
- Un cos tubular amb un extrem tapat i l'altre amb una brida per a la seva connexió a 
la xarxa. 
- Dues vàlvules de tancament de comporta o de bola, situades a la part de l'extrem 
tapat, amb les boques de connexió proveïdes d'enllaç ràpid, amb tapes agafades amb una 
cadena. 
 
HIDRANT SOTERRAT EN PERICÓ: 
Ha d'estar format per: 
- Un pericó de registre 
- Una vàlvula de tancament de comporta o de bola, amb una boca amb brida per a la seva 
connexió a la xarxa i amb una corba proveïda d'enllaç ràpid i d'una tapa agafada amb 
una cadena. 
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El pericó ha de dur un joc de marc i tapa de fosa. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios." 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig 
de 1994. 
UNE 23-400-94 (2) 2R "Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 45 
mm." UNE 23-400-94 (3) 2R "Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 
70 mm." 
UNE 23-400-94 (4) 1R "Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 100 
mm." UNE 23-400-94 (5) 1R "Material de lucha contra incendios. Racores de conexión. 
Procedimientos de verificación." 
 
HIDRANTS DE COLUMNA SECA: 
UNE 23-405-90 "Hidrante de columna seca." 
 
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA: 
UNE 23-406-90 "Hidrante de columna húmeda." 
 
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ: 
UNE 23-407-90 "Hidrante bajo nivel de tierra." 
 
 
BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA 
INCENDIS 
 
BMY2 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS 
D'EXTINCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY21000. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Accessoris per a instal.lacions d'extinció. 
S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants 
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a instal.lacions de 
protecció i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS PER A HIDRANTS: 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'un hidrant. 
 
ELEMENTS PER A COLUMNES SEQUES: 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'una 
nstal·lació de columna seca. 
 
ELEMENTS PER A BOQUES D'INCENDIS: 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'una boca 
d'incendi. 
 
ELEMENTS PER A DETECTORS-EXTINTORS AUTOMÀTICS: 
Unitat composada pels elements especials necessaris pel muntatge d'un detector 
extintorextintor automàtic. 
 
ELEMENTS PER A VÀLVULES DE CONTROL I ALARMA: 
Unitat composada pels elements especials necessaris pel muntatge d'una vàlvula de  
control i alarma. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig 
de 1994. 
 
 
BN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 
BN12 - VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN12F320. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per 
brides. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb connexió per brides 
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per 
volant 
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
+----------------------------------------------+ 
¦ Pressió nominal (bar) ¦ Pressió prova (bar) ¦ 
¦-----------------------¦----------------------¦ 
¦ 10 ¦ >= 15 ¦ 
¦ 16 ¦ >= 24 ¦ 
+----------------------------------------------+ 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, juntes i cargols. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - HORMIGONES SIN ADITIVOS 
D060 - HORMIGONES SIN ADITIVOS, CON CEMENTOS PORTLAND CON ADICIONES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060P021. 
 
1.DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
DEFINICIÓN: 
Mezcla de cemento con posibilidad de contener adiciones, áridos, arena, agua i 
aditivos, en su caso, elaborada en obra con hormigonera, de uso no estructural. 
La mezcla será homogénea y sin segregaciones. 
No se admite ninguna adición que no sea cenizas volantes o humo de sílice. 
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el 
transporte deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE. 
Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313): 
- Consistencia seca 0 - 2 cm 
- Consistencia plástica 3 - 5 cm 
- Consistencia blanda 6 - 9 cm 
- Consistencia fluida 10 - 15 cm 
Relación agua-cemento <= 0,65 
Contenido de cemento <= 400 kg/m3 
Para los hormigones con adiciones, el contenido de adiciones en estructuras de 
edificación debe cumplir: 
- Cenizas volantes <= 35% peso de cemento 
- Humo de sílice <= 10% peso de cemento 
Tolerancias: 
- Asentamiento en el cono de Abrams: 
- Consistencia seca Nula 
- Consistencia plástica o blanda ± 10 mm 
- Consistencia fluida ± 20 mm 
 
2.CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 
Para la elaboración y la utilización de hormigones, la temperatura ambiente estará 
entre 5°C y 40°C. 
No se mezclarán hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre sí. 
Se utilizará antes del inicio del fraguado. 
El tiempo máximo entre la adición del agua al cemento y a los áridos, y la colocación 
del hormigón, no puede ser superior a una hora y media. 
A modo de orientación, el inicio del fraguado se situa aproximadamente en 1,5 h. 
La hormigonera estará limpia antes de empezar la elaboración del hormigón. 
El orden de vertido de los materiales será: aproximadamente la mitad del agua, el 
cemento y la arena simultáneamente, la grava y el resto del agua. 
Los aditivos fluidificantes, superfluidificantes e inhibidores del fraguado se añadirán 
al agua antes de introducirla en la hormigonera. 
El aditivo colorante se añadirá en la hormigonera junto con el cemento y los áridos. 
 
3.UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 
 
4.NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701821. 
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ciment utilitzat: 
- Morter de ciment blanc: BL I/42,5 
- Altres: CEM I/32,5 
Resistència orientativa en funció de les dosificacions: 
- 1:8 / 1:2:10: >= 20 kg/cm2 
- 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7: >= 40 kg/cm2 
- 1:4 / 1:0,5:4: >= 80 kg/cm2 
- 1:3 / 1:0,25:3: >= 160 kg/cm2 
En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant 
l'assentament amb el con d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc grassa (NBE FL/90). 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 
5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE-FL/90 "Norma Básica de la Edificación. Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo." 
 
 
E - ELEMENTOS UNITARIOS DE EDIFICACIÓN 
ED - INSTALACIONES DE EVACUACIÓN 
ED7 - ALBAÑALES 
ED75 - ALBAÑALES CON TUBO DE HORMIGÓN CIRCULAR Y MACHIHEMBRADO 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED755514. 
 
1.DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
DEFINICIÓN: 
 
Formación de albañal, alcantarilla o colector, con tubos de hormigón circulares u 
ovoides machihembrados, colocados sobre lecho de asiento de hormigón, rejuntados 
interiormente con mortero de cemento, y argollados con hormigón o con ladrillo hueco o 
baldosa ceràmica colocados con mortero. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Ejecución de la solera de hormigón 
- Colocación de los tubos 
- Sellado de los tubos 
- Relleno con hormigón para acabar el lecho de asiento 
- Realización de pruebas sobre la tubería instalada 
 
CONDICIONES GENERALES: 
El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la D.T., quedará a la rasante prevista y 
con la pendiente definida para cada tramo. 
Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 
La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la D.T. 
Tendrá el espesor mínimo previsto bajo la directriz inferior del tubo. 
El lecho de asiento rellenará de hormigón la zanja hasta medio tubo en el caso de tubos 
circulares y hasta 2/3 del tubo en el caso de tubos ovoides. 
El hormigón será uniforme y continuo. No tendrá grietas o defectos del hormigonado como 
deformaciones o coqueras en la masa. 
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La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se 
acepta un resalte <= 3 mm. 
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y 
no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
Cada tubo quedará machihembrado con el siguiente, sellado exteriormente con un anillo 
de hormigón, de ladrillo hueco o de baldosa común e, interiormente, con un rejuntado de 
mortero. 
La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su 
caso), inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 
En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua 
potable pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas 
tangencialmente 100 cm. 
Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realizadas 
satisfactoriamente las pruebas de presión interior y de estanqueidad en los tramos que 
especifique la D.F. 
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las 
especificaciones de su pliego de condiciones. 
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 
- En zonas de tráfico rodado >= 100 cm 
- En zonas sin tráfico rodado >= 60 cm 
Anchura de la zanja: 
- Tubos circulares >= diámetro nominal + 40 cm 
- Tubos ovoides >= diámetro menor + 40 cm 
Presión de la prueba de estanqueidad <= 1 kg/cm2 
Argollado de hormigón: 
- Espesor del anillo >= 5 cm 
<= 10 cm - Anchura del anillo >= 20 cm 
<= 30 cm 
 
2.CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. 
El hormigón se pondrá en la obra antes de que se inicie su fraguado. El vertido se hará 
de manera que no se produzcan disgregaciones. Se compactará. 
Antes de bajar los tubos a la zanja la D.F. los examinará, rechazando los que presenten 
algún defecto. 
Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la 
profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la D.T. 
En caso contrario se avisará a la D.F. 
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. 
Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del 
tubo. Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el 
recubrimiento adecuado. 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable montar los 
tubos en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos. 
Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. 
Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de 
elementos que puedan impedir el correcto funcionamiento del tubo (tierras, piedras, 
herramientas de trabajo, etc.). 
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se 
asegurará su desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya 
introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos. 
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no 
transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja 
dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas 
del relleno de la zanja. 
Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se 
realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa 
vigente. 
Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista 
corregirá los defectos y procederá de nuevo a hacer la prueba. 
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la D.F. 
 
3.UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la D.T., entre los ejes 
de los elementos o de los puntos a conectar. 
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 
efectuado. 
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Este criterio incluye los gastos asociados a la realización de las pruebas sobre la 
tubería instalada. 
 
4.NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
PPTG-TSP-86 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones. 
5.1-IC 1965 Instrucción de Carreteras. Drenaje. 
5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial. 
 
 
F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans manuals o mecànics i càrrega sobre camió 
o contenidor, en el seu cas 
- Rebaix de terreny amb càrrega mecànica sobre camió o abocat de les terres dins de 
l'obra 
- Esplanació en terreny de trànsit o roca 
- Esplanació en terreny amb mitjans mecànics i càrrega de terres 
- Excavació per a caixa de paviment amb mitjans mecànics i càrrega de terres 
- Buidada de soterrani i càrrega sobre camió o contenidor 
- Excavació per mètodes arqueològics 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Esbrossada del terreny 
- Càrrega de les terres sobre camió 
Excavació per mètodes arqueológics: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Excavació manual per nivells 
- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 
- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interés apareguts 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topográfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 
assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un 
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
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Es considera roca la que pot ser foradada amb martell picador (no amb màquina), que té 
un rebot a l'assaig SPT. 
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, 
escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i 
la zona influenciada pel procés de l'obra. 
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, 
lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer 
malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció 
d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el 
sòl i amb el mateix grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la D.F. determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la D.F. no hagi 
acceptat com a útils. 
 
ESPLANACIÓ: 
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap 
tipus de problema de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig ± 100 mm 
- Nivells ± 50 mm 
- Planor ± 40 mm/m 
 
CAIXA DE PAVIMENT: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb 
una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines 
o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa 
terra existent i amb la mateixa compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig ± 50 mm 
- Planor ± 20 mm/m 
- Amplària ± 50 mm 
- Nivells + 10 mm 
- 50 mm 
 
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions. 
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és 
possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat. 
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa 
terra existent i amb la mateixa compacitat. 
Les terres que determini la D.F. s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha 
de transportar a un abocador autoritzat. 
Si s'han de fer rampes, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària >= 4,5 m 
- Pendent: 
- Trams rectes <= 12% 
- Corbes <= 8% 
- Tram de pendent <= 6% i de llargària >= 6 m abans de sortir a la via pública 
- El talús ha de ser el fixat per la D.F. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells ± 100 mm 
- Aplomat o talús ± 2° 
- Dimensions: 
- Rebaix del terreny o excavació amb morter expansiu ± 300 mm 
- Buidada de soterrani ± 200 mm 
 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el 
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programa d'actuacions arqueológiques, i els que, durant el procés d'excavació, 
determini el director de les excavacions arqueológiques. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) 
s'han de suspendre els treballs i avisar la D.F. 
 
EXCAVACIÓ: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
 
CAIXA DE PAVIMENT: 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la 
D.F. 
 
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a les vores dels talussos. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
Durant el procés d'excavació cal seguir el procés següent: 
- Confeccionar el resgistre estratigràfic íntegre de les restes excavades 
- Fer el registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica del 
jaciment, amb indicació de les cotes de fondària, que s'han d'especificar en relació a 
una cota zero determinada respecte el nivell del mar 
- Fer la neteja i el siglatge del material arqueològic moble 
- La recollida de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau 
- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i 
dels detalls significatius del jaciment 
- Confeccionar una memòria amb els resultats anteriors i una descripció de les feines 
fetes 
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes 
constructives especialment si es treballa a la seva base. 
 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció 
de la roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures 
properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els 
forats exclusivament per rotació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
No inclou la tala d'arbres. 
 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència 
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els 
perfils teòrics assenyalats als plànols , amb les modificacions aprovades per la D.F. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la 
D.F., ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a 
reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si 
s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat 
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK2A4F3. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col.locat sobre llit de sorra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col.locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de 
tubs, etc. 
- Preparació per a la col.locació del marc de la tapa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats 
amb el paviment. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera: ± 20 mm 
- Aplomat de les parets: ± 5 mm 
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal 
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha 
de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 
FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
DEFINICIÓ: 
Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col.locació del morter d'anivellament 
- Col.locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col.locat ha de quedar ben assentat sobre les parets del pericó 
anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de 
tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
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La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment 
perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FF3 - TUBS DE FOSA 
FF32 - TUBS DE FOSA DÚCTIL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FF32L785. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
 
Instal.lació de conduccions amb tub de fosa dúctil entre 60 mm i 1000 mm de diàmetre, 
col.locades al fons de la rasa i preparades per a soterrar. 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden 
donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg 
del seu recorregut (instal.lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Unió de campana amb anella elastomèrica 
- Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Instal.lacions amb grau de dificultat mitjà: 
- Comprovació i preparació del pla de suport 
- Col.locació dels tubs i accessoris en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
Instal.lacions sense especificació del grau de dificultat: 
- Comprovació i preparació del pla de suport 
- Col.locació dels tubs en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
No s'inclou, en les instal.lacions sense especificació del grau de dificultat, la 
col.locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de 
la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col.locació es 
considera una unitat d'obra diferent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la 
D.F. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han d'estar situats sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del 
qual han de complir l'especificat en la D.T. 
Si la canonada té un pendent >= 25% ha de estar fixada mitjançant brides metàl.liques 
ancorades a daus massissos de formigó. 
La unió entre dos elements de la canalització ha de quedar feta de manera que l'extrem 
llis d'un d'ells, penetri en l'extrem en forma de campana de l'altre. 
L'estanquitat s'obté per la compressió de l'anella elastomèrica situada a l'interior de 
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l'extrem de campana mitjançant la introducció de l'extrem llis o bé, en el seu cas, 
mitjançant una contrabrida que es recolza a l'anell extern de la campana i que s'hi 
subjecta amb cargols de cabota. 
En les unions amb contrabrida d'estanquitat, aquesta ha de tenir col.locats tots els 
bulons els quals han d'estar apretats amb el següent parell: 
- Bulons de 22 mm 12 m x kp 
- Bulons de 27 mm 30 m x kp 
En les unions amb contrabrida de tracció, aquesta ha de tenir col.locats tots els 
bulons i ha d'estar en contacte en tot el seu perímetre amb la boca de la campana. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit 
(en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua 
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 
tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat >= 60 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que 
presentin algun defecte. 
Abans de la col.locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària 
i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari 
cal avisar la D.F. 
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
A totes les superfícies que hagin estat mecanitzades se'ls ha de refer el recobriment 
afectat per mitjà de pintura epoxi d'assecatge ràpid. 
Durant el procés de col.locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del 
tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el 
recobriment adequat. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre del tub més 60 cm. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer 
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col.locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el correcte funcionament del tub (terres, pedres, eines 
de treball, etc.). 
Cada cop que s'interromp el muntatge cal tapar els extrems oberts. 
Si s'han de tallar els tubs, s'ha de fer perpendicularment al seu eix, i s'ha de fer 
desaparèixer les rebaves i refer el xamfrà i el cordó de soldadura (en les unions amb 
contrabrida de tracció). 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs no ha de ser agressiu 
pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades 
de l'efluent. 
Els bulons de les unions amb contrabrides s'han d'apretar en diferents passades i 
seguint un ordre de diàmetres oposats. 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o 
deixant desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la 
rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions 
tècniques del 
reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han 
de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió 
de  càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal.lació. S'han de 
col.locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles 
per a la seva reparació. 
Un cop acabada la instal.lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un 
dissolvent d'olis i greixos, i finalment aigua, utilitzant els desguassos previstos per 
a aquestes operacions. 
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En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de 
depuració bacteriològic després de rentar-la. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que 
s'hagin efectuat. 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les 
brides metàl.liques per a la subjecció dels mateixos. 
En les instal.lacions amb grau de dificultat mitjà inclou, a més, la repercussió de les 
peces especials per col.locar. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
FM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE PREVENCIÓ 
FM2 - INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ 
FM21 - HIDRANTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FM211538. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
 
Hidrant. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De columna seca 
- De columna humida 
- Soterrat en pericó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Hidrants de columna seca: 
- Fixació de la columna a la base 
- Connexió a la xarxa d'alimentació 
- Recobriment de protecció de la part soterrada 
Hidrants de columna humida: 
- Fixació de la columna a la base. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació. 
Hidrants soterrats en pericó: 
- Fixació del conjunt al fons del pericó. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la 
D.F. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 30 mm 
- Aplomat: <= 5 mm 
 
HIDRANTS DE COLUMNA SECA: 
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base. 
Només ha de sobresortir del paviment el cos superior. 
La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosió amb pintures, cintes 
asfàltiques, etc., que han de complir les condicions fixades en el plec de condicions 
de la seva partida d'obra. 
El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la vàlvula de tancament, ha de quedar 
dins de l'element intermedi. 
El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui porós, per a permetre 
l'absorció de l'aigua evacuada. 
 
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA: 
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base. 
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HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ: 
L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de 
quedar fixat sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades en 
el plec de condicions de la seva partida d'obra. 
La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 
Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. 
Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios 
en los Edificios." 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig 
de 1994. 
 
 
FN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
FN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 
FN12 - VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS EMBRIDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FN12F324,FN12B424. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Vàlvules de comporta manuals embridades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser 
estanques a la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la 
maniobra del volant amb la mà. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la 
D.F. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 30 mm 
 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre 
del pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el 
cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
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MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir 
amb el centre del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es 
puguin col.locar i treure tots els cargols de les brides. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal.lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GD7 - CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
GD78 - CLAVEGUERES I COL.LECTORS AMB TUB DE FORMIGÓ ARMAT AMB UNIÓ ELÀSTICA DE 
CAMPANA 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
 
Formació de claveguera o col.lector amb tubs de formigó amb unió de campana amb anella 
elastomèrica. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del llit de recolzament 
- Col.locació dels tubs 
- Col.locació de l'anella elastomèrica 
- Unió dels tubs 
- Realització de proves sobre la tuberia instal.lada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant 
prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han d'estar situats sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del 
qual han de complir l'especificat en la D.T. 
La unió entre els tubs ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre amb 
la interposició d'una anella de goma col.locada prèviament a l'allotjament adequat de 
l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. 
S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit 
(en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua 
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 
tangencialment 100 cm. 
Un cop instal.lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que 
especifiqui la D.F. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm 
Amplària de la rasa: >= diàmetre nominal + 40 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2 
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2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que 
presentin algun defecte. 
Abans de la col.locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària 
i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari 
cal avisar la D.F. 
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 
Durant el procés de col.locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del 
tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el 
recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica 
muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col.locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el correcte funcionament del tub (terres, pedres, eines 
de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col.locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no 
s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs no ha de ser agressiu 
pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades 
de l'efluent. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió 
de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la 
rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions 
tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han 
de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha 
de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que 
s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la 
tuberia instal.lada. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PPTG-TSP-86 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 
de Poblaciones." 
5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenaje." 
5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial." 
 
 
GD7F - CLAVEGUERES I COL.LECTORS AMB TUB DE PVC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD7FC375. 
 
GD DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GD7 CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
GD7F CLAVEGUERES I COL.LECTORS AMB TUB DE PVC 
 
Els seus elements tenen com a components elements de: BD7F. 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
 
Formació de claveguera o col.lector amb tubs de PVC col.locats soterrats. 
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S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tub de PVC alveolat amb unió amb anella elastomèrica 
- Tub de PVC injectat amb unió encolada 
- Tub de PVC injectat amb unió amb anella elastomèrica 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Col.locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 
- Unió dels tubs 
- Realització de proves sobre la tuberia instal.lada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant 
prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han d'estar situats sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del 
qual han de complir l'especificat en la D.T. 
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un 
extrem dins de l'altre amb l'interposició d'una anella de goma col.locada prèviament a 
l'allotjament adeqüat de l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un 
extrem dins de l'altre, 
encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. 
S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit 
(en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua 
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 
tangencialment 100 cm. 
Un cop instal.lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que 
especifiqui la D.F. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat.............................................. >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat............................................. >= 60 cm 
Amplària de la rasa.................................... >= diàmetre exterior + 50 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat............................................ <= 1 
kg/cm2 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que 
presentin algun defecte. 
Abans de la col.locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària 
i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari 
cal avisar la D.F. 
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 
Durant el procés de col.locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del 
tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el 
recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica 
muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col.locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el correcte funcionament del tub (terres, pedres, eines 
de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col.locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no 
s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
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El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella 
elastomèrica no ha de ser agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, 
fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió 
de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la 
rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions 
tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han 
de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha 
de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que 
s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la 
tuberia instal.lada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PPTG-TSP-86 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 
de Poblaciones." 
5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenaje." 
5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial." 
 
 
GDD – ESTACIONS DEPURADORES 
 
1.- UNITAT D'OBRA: ESTACIÓ DEPURADORA. 
 
2.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
 
Subministrament i instal·lació d'estació depuradora prefabricada de polietilè d'alta 
densitat, per la depuració d'aigües residuals mitjançant oxidació total de la matèria 
orgànica, a partir de microorganismes aeròbics (fangs actius), col·locada en terra 
estable sobre llit de sorra de 15 cm de gruix. Equipada amb unitat de control proveïda 
de bomba d'aire. Inclús p/p d'excavació, reblert perimetral posterior amb sorra de 0 a 
5 mm de diàmetre, pericó de registre, reblert amb formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb dels 
últims 20 cm fins a la superfície del terreny, conducte de ventilació, canalització de 
protecció pel tub pneumàtic des dels dipòsits fins el quadre de control, tub pneumàtic, 
canonades, accessoris i elements de connexió. Totalment instal·lada i en funcionament. 
 
3.- NORMATIVA D'APLICACIÓ. 
 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
 
4.- CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
 
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
5.- PROCÉS D'EXECUCIÓ. 
 
CONDICIONS PRÈVIES 
 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que abans de 
l'estació depuradora s'ha instal·lat un tanc de pretractament. 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
 
- Excavació de terres. 
- Reblert amb sorra del fons de l'excavació. 
- Col·locació de l'estació depuradora sobre un llit de sorra llis i uniforme. 
- Verificació de la seva total horitzontalitat. 
- Ompliment del contenidor d'aigua. 
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- Reblert amb material granular, fins el nivell de l'aigua, de l'espai restant 
fins a les parets de l'excavació. 
- Posicionament del pericó de registre en correspondència amb la tapa d'inspecció. 
- Connexió a l'instal·lació general de sanejament. 
- Instal·lació dels conductes de ventilació i airejament Col·locació del xarxat. 
- Reblert posterior del forat fins a la superfície del terreny amb formigó. 
- Instal·lació del quadre de control. 
 
6.- CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
 
Correcte funcionament. 
COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES. 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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