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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

A0121000     684,110 h   Oficial 1a                                                      19,86 13.586,42
A0122000     249,720 h   Oficial 1a paleta                                               19,86 4.959,44
A0123000     290,720 h   Oficial 1a encofrador                                           21,99 6.392,93
A0124000     28,086 h   Oficial 1a ferrallista                                          21,99 617,60
A0125000     25,600 h   Oficial 1a soldador                                             16,19 414,46
A0127000     337,650 h   Oficial 1a col.locador                                          19,86 6.705,73
A012F000     6,000 h   Oficial 1a many à                                                22,34 134,04
A012M000     204,629 h   Oficial 1a muntador                                             22,72 4.649,17
A012N000     610,875 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,86 12.131,97
A0133000     264,408 h   Ajudant encofrador                                              19,53 5.163,89
A0134000     24,886 h   Ajudant ferrallista                                             19,53 486,02
A0137000     337,650 h   Ajudant col.locador                                             17,51 5.912,25
A013F000     3,000 h   Ajudant many à                                                   19,60 58,80
A013M000     53,538 h   Ajudant muntador                                                19,53 1.045,60
A0140000     3.060,828 h   Manobre                                                         15,74 48.177,43
A0150000     751,359 h   Manobre especialista                                            13,33 10.015,61

Grup A01.............................. 120.451,36

B0111000     4,192 m3  Aigua                                                           1,01 4,23

Grup B01.............................. 4,23

B0311500     1.108,104 t   Sorra pedra calc. 0-3,5 mm                                      20,65 22.882,34
B0312020     18,971 t   Sorra pedra granit.p/morters                                    19,68 373,35
B0312500     0,040 t   Sorra pedra granit. 0-3,5 mm                                    19,25 0,77
B0372000     22,540 m3  Tot-u art.                                                      19,78 445,84
B03D1000     29,500 m3  Terra selec.                                                    9,50 280,25

Grup B03.............................. 23.982,54

B0512401     4,934 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs                94,44 465,98
B0532310     1.360,476 kg  Calç aèria CL 90                                                0,09 122,44
B0551120     98,000 kg  Emul.bitum.aniònica EAR-1                                       0,33 32,34
B0552B00     98,000 kg  Emul.bitum.catiònica ECI                                        0,47 46,06

Grup B05.............................. 666,82

B064300B     28,833 m3  Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment                          61,16 1.763,43
B064300C     298,425 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          71,89 21.453,78
B064500C     0,809 m3  Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment                          58,44 47,25
B065710B     21,216 m3  Formigó HA-25/B/10/I,>=250kg/m3 ciment                          67,82 1.438,87
B065910C     3,127 m3  Formigó HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment                          64,72 202,38

Grup B06.............................. 24.905,71

B0704200     1,462 t   Morter M-4a (4 N/mm2) granel                                    28,87 42,21
B0708200     0,032 t   Morter M-8a (8 N/mm2) granel                                    31,50 0,99
B0710180     0,150 t   Mort.ram paleta M7,5,sacs,(G) UNE-EN 998-2                      41,57 6,24

Grup B07.............................. 49,44

B0A14200     37,327 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                         1,06 39,57
B0A236VF     218,750 m2  Tela metàl.tripletors.filf.galv .80mm pas D=2,4mm                2,98 651,88
B0A31000     18,529 kg  Clau acer                                                       1,15 21,31
B0A41000     0,240 cu  Visos,p/fusta/tacs PVC                                          3,20 0,77

Grup B0A............................. 713,52

B0B27000     185,993 kg  Acer b/corrugada B 400 S                                        0,65 120,90
B0B2A000     1.876,875 kg  Acer b/corrugada B 500 S                                        0,67 1.257,51

Grup B0B............................. 1.378,40

B0D21030     238,832 m   Tauló fusta pi p/10 usos                                        0,43 102,70
B0D31000     0,699 m3  Llata fusta pi                                                  203,19 142,07
B0D629A0     2,779 cu  Puntal metàl.lic telescòpic h=5m,150usos                        19,56 54,36
B0D71130     202,400 m2  Tauler pi,g=22mm,10usos                                         1,28 259,07
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

B0D81480     12,240 m2  Plafó metàl.lic50x 100cm,50usos                                  1,05 12,85
B0DC11A1     2.641,680 m2  Plafó met.acer,200usos,p/estreb.ras.fond.=3m,estamp.ex tens.     0,60 1.585,01
B0DF7G0A     3,021 u   Motlle metàl.lic p/encof.pericó enllum. 38x 38x 55cm,150 usos     1,01 3,05
B0DZA000     12,780 l   Desencofrant                                                    2,27 29,01

Grup B0D............................. 2.188,13

B0F1D2A1     33,012 u   Maó calat,290x 140x 100mm,p/rev estir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1  0,24 7,92
B0F1DHA1     6.121,020 u   Maó calat,240x 115x 100mm,p/rev estir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1  0,17 1.040,57

Grup B0F ............................. 1.048,50

B1411111     16,000 u   Casc seguretat p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g        6,09 97,44
B1421110     8,000 u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ .,v isor transp.c/entelam.       5,74 45,92
B1432012     8,000 u   Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll          18,23 145,84
B1441201     320,000 u   Mascareta autofiltrant c/polsim+v ap.tòx .                        0,75 240,00
B145C002     24,000 u   GUANTS PROTECCIÓ C/RISCS MECÀNICS NIVELL 3                      5,42 130,08
B145E003     80,000 u   Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homol 2,66 212,80
B1461164     8,000 u   Parella botes aigua,PVC,cany a alta,p/posada obra form.,plant.met 15,09 120,72
B1462242     8,000 u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis 13,40 107,20
B1481343     16,000 u   Granota treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),groc 63,42 1.014,72
B1487460     16,000 u   Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/o.púb.,PVC sold.,g=0,4mm,v iu      6,44 103,04

Grup B14.............................. 2.217,76

B15B0003     1,000 u   Escala port.dielèc. FV,llarg.=3,2m                              225,75 225,75

Grup B15.............................. 225,75

B2RA2640     235,660 m3  Disposic.monodipòsit,amb bàscula runa,dens.=<1,10t/m3           18,16 4.279,59
B2RA7M00     254,390 m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra c 17,89 4.551,04

Grup B2R............................. 8.830,62

B3L2C000     28,438 m   Cable acer p/subj.mall.prot.                                    3,95 112,33

Grup B3L ............................. 112,33

B6AA211A     160,000 m   Tanca mòbil h=2m acer galv .malla elecsold. 90x 150mmx D4,5/3,5mm+b 0,95 152,00
B6AZAF0A     48,000 u   Dau form.p/tanca mòbil,20usos                                   0,42 20,16

Grup B6A............................. 172,16

B7721B10     262,500 m2  Làm.poliet.alt.dens.g=2mm,p/intemp.                             2,54 666,75

Grup B77.............................. 666,75

B8ZAP0001    563,500 m   Mànega interior ASTM FI216-98, rev ersible autoportant           268,71 151.418,09

Grup B8Z ............................. 151.418,09

B9621870     7,875 m   Pedra granít.,buix ardada,p/v orada,20x 25cm                       35,42 278,93

Grup B96.............................. 278,93

B9B11001     2.130,401 u   Llambordí pedra Girona 18x 9x 12cm                                0,59 1.256,94

Grup B9B............................. 1.256,94

B9H13110     13,524 t   Mescla bitum.cont.calent D-20,granulat granític,betum asf.      52,35 707,98
B9H19210     21,560 t   Mescla bitum.cont.calent S-25,granulat calcari,betum asf.       49,43 1.065,71

Grup B9H............................. 1.773,69

BB121AE0     15,000 m   Barana acer,passamà,trav .inf.,munt./100cm,brènd./12cm,h=120-140c 80,51 1.207,65

Grup BB1............................. 1.207,65

BBB2A001     4,000 u   Seny al manual p/seny alis.                                       11,39 45,56
BBBA1500     6,000 u   Placa seguretat laboral,planx a acer llisa serigraf.,40x 33cm     17,94 107,64
BBBJ0090     2,000 u   Semàfor policarbon.,sistema òptic D=210mm,1 cara 3 focus,color l 226,36 452,72

Grup BBB ............................ 605,92

BBC12102     20,000 u   Con plàstic reflector h=30cm,2usos                              5,59 111,80
BBC1B000     453,000 m   Cinta balisament adh.refl.v ermell/blanc                         0,21 95,13

23 de desembre de 2008  Pàgina 2



 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
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BBC1EAJ0     26,000 u   Garlanda abalisament lluminosa llarg.=25m,6làmpades,bat.12V     70,97 1.845,22

Grup BBC ............................ 2.052,15

BBL11102     14,000 u   Placa triangular,70cm pintura reflectant,2usos                  29,75 416,50
BBL1BAL2     13,000 u   Placa orie./situa.,25x 145cm pintura reflectant,2usos            62,99 818,87

Grup BBL............................. 1.235,37

BBM2AA00     100,000 m   Barrera de seguretat flex ible acer galv .,doble ona              16,75 1.675,00
BBMZP010     25,000 m   Part prop.elem.fix ació,p/barrera seguretat                      5,36 134,00

Grup BBM............................ 1.809,00

BD35UA20     28,000 u   Pericó pas form.prefabricat+fons,40x 40cmx 45cm,p/ev acuació,tapa f 29,13 815,64

Grup BD3............................. 815,64

BD5Z6K30     12,000 m   Bastiment llum=100cm p/interc.,80x 80x 8mm,trav es passa.60mm c/m  38,97 467,64
BD5Z8CD0     10,000 u   Reix a p/interc.,fosa dúctil,980x 490x 70mm,D400,sup.absor.=22dm2  64,95 649,50

Grup BD5............................. 1.117,14

BD7FR410     319,680 m   Tub PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=200mm,SN4,p/uni 11,53 3.685,91
BD7FR5101    385,840 m   Tub PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=800mm,SN4,p/uni 227,36 87.724,58
BD7FR710     40,800 m   Tub PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=400mm,SN4,p/uni 45,69 1.864,15
BD7FR810     32,400 m   Tub PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=500mm,SN4,p/uni 78,83 2.554,09

Grup BD7............................. 95.828,74

BDD1A090     89,250 m   Peça form.p/pou circ.D=100cm,pref.                              59,29 5.291,63
BDDZ5DD0     3,000 u   Bastiment circ.,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,abat.,pas D=600mm,D4 77,73 233,19
BDDZ6DD0     40,000 u   Bastiment circ.,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,abatib+tanca,pas D=6 113,89 4.555,60
BDDZV001     390,000 u   Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x 350x 250mm      3,71 1.446,90

Grup BDD ............................ 11.527,32

BDGZU010     667,080 m   Banda cont.plàstic,color,30cm                                   0,11 73,38

Grup BDG............................ 73,38

BDK2U0401    13,000 u   Caix a embornal+reix a prefabr.fosa dúctil, model Delta 50 o equiv 250,00 3.250,00

Grup BDK ............................ 3.250,00

BDW3BA00     73,260 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=200mm                             306,18 22.430,75
BDW3BD00     11,220 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm                             226,10 2.536,84
BDW3BE00     8,910 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=500mm                             306,18 2.728,06
BDW3BF001    122,430 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=800mm                             527,60 64.594,07

Grup BDW............................ 92.289,72

BDY3BA00     222,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=200mm                                 4,60 1.021,20
BDY3BB001    371,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=800mm                                 7,91 2.934,61
BDY3BD00     34,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=400mm                                 3,39 115,26
BDY3BE00     27,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=500mm                                 4,60 124,20

Grup BDY............................. 4.195,27

BF11F2001    14,000 m   Tub acer inox  s/sold.D=6", 150mm                                492,00 6.888,00

Grup BF1............................. 6.888,00

BF211200     54,688 m   Tub acer galv .s/sold.,D=1/8"                                    2,52 137,81

Grup BF2............................. 137,81

BFB1F400     45,900 m   Tub polietilè PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201 6,39 293,30
BFBB7625     2,000 u   Colze 45a55°,manip.,HDPE,125mm,6bar,p/soldar                    74,86 149,72
BFBB76251    1,000 u   Collarí per unió tub ac.inox .150mm a pe 110mm                   498,02 498,02
BFBB76252    1,000 u   Unió per unió tub ac.inox .150mm a pe 110mm                      332,05 332,05

Grup BFB............................. 1.273,09

BFWB1F42     9,000 u   Accessori p/tubs poliet.alta dens.DN=125mm,10bar,p/soldar       67,22 604,98

Grup BFW............................ 604,98
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

BFYB1F42     45,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs poliet.alta dens.DN=125mm,10bar,soldat      0,73 32,85

Grup BFY............................. 32,85

BJSMU0101    1,000 u   Hidrant de reg 2''                                              207,70 207,70

Grup BJS............................. 207,70

BN12D320     1,000 u   Vàlv ula comporta+brides DN=100mm,PN=10bar,bronze                368,77 368,77
BN12F320     1,000 u   Vàlv ula comporta+brides DN=150mm,PN=10bar,bronze                559,00 559,00

Grup BN1............................. 927,77

BQU1521A     6,000 mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 2,4x 2,4x 2,3m,inst.lampist.  125,93 755,58
BQU15Q0A     2,000 mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lav abo, manteniment inclòs 143,10 286,20
BQU1A20A     11,000 mes Lloguer mòdul prefabricat v estidor 4x 2,5x 2,3m                   101,21 1.113,31
BQUA1100     2,000 u   Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS                    109,80 219,60

Grup BQU ............................ 2.374,69

BV1D310E     8,000 u   Ass.normalitzat classificació,1sòl                              17,01 136,08
BV1D8208     4,000 u   Ass.picon.mèt.Proc.modif.,1most.sòl                             58,98 235,92
BV1DA209     4,000 u   Determ.ind.CBR lab.proct.modi.,1most.sòl                        110,54 442,16
BV1DK20H     4,000 u   Det.mat.orgànica (permanganat),1most.sòl                        39,44 157,76
BV1DL90L     4,000 u   Compactació martell v ibrant,1prov eta sòl tractat                59,48 237,92
BV1DR10P     8,000 u   Det.i/s.hum./densi.mèt.isòtops,1sòl                             12,48 99,84

Grup BV1............................. 1.309,68

BV21770A     8,000 u   Mostreig+Abrams+recapç+compr.,5prov .cil.15x 30cm                 90,72 725,76
BV21K10R     3,000 u   Det.profund.penetració aigua,form.endurit                       408,43 1.225,29
BV21N10L     3,000 u   Determ.cont.ciment,form.endurit                                 662,23 1.986,69
BV2L1F3A     1,000 u   Determ.caract.geomètriques,1most.4peces panot                   77,09 77,09
BV2L2F3A     1,000 u   Determ.resistència flex ió,1most.4peces panot                    135,13 135,13
BV2L3F3A     1,000 u   Determ.resistència abrasió,1most.4peces panot                   146,21 146,21
BV2L4F3A     1,000 u   Determ.coef.absorció aigua,1most.4peces panot                   66,45 66,45
BV2L5202     1,000 u   Assaig desgast fregament,1most. llambordí granític              167,37 167,37
BV2L7202     1,000 u   Determ.resistència compressió,1most. llambordí granític         95,22 95,22
BV2L8201     1,000 u   Determ.pes específic,1most. llambordí granític                  53,59 53,59
BV2M210F     1,000 u   Determ.contingut lligant,1most.mescla bituminosa                40,74 40,74
BV2M410A     1,000 u   Assaig Marshall,1most.mescla bituminosa                         123,76 123,76
BV2M711B     1,000 u   Deform.plàstica (Hubbad-Field),1most.mescla bituminosa granulat 175,51 175,51
BV2M810C     1,000 u   Determ.resist.compres. simple,1most.mescla bituminosa           200,94 200,94
BV2T120A     4,000 u   Determinació mides 1tub PVC                                     60,72 242,88
BV2T410A     5,000 u   Determ.comport.enfront calor 1most.tub PVC                      107,72 538,60
BV2T6A06     5,000 u   Absorció aigua p/immersió 23ºC 1most.tub mat.plàst.             175,96 879,80
BV2T800A     7,000 u   Asssaig tracció+fluèn./trenc.                                   131,59 921,13
BV2T9C01     4,000 u   Assaig flex ió transv ersal 1tub mat.plàst.DN<400 mm              194,34 777,36
BV2T9F01     3,000 u   Assaig flex ió transv ersal 1tub mat.plàst.DN=800-1000mm          379,56 1.138,68

Grup BV2............................. 9.718,20

BVAF110A     3,500 dia Prov a funcionament tram x arx a sanejament                        624,01 2.184,04

Grup BVA............................. 2.184,04

BVZ1B400     1,000 u   Control temperatures ex ecució pav im.mescla bitum.calent         15,61 15,61

Grup BVZ............................. 15,61

C1101200     216,826 h   Compressor+dos martells pneumàtics                              14,67 3.180,83
C1105A00     12,692 h   Retroex cav adora amb martell trencador                           60,43 766,98
C110A0G0     13,440 h   Dipòsit aire comprimit,180m3/h                                  3,24 43,55
C110U070     13,440 h   Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar       14,21 190,98

Grup C11.............................. 4.182,34

C1311120     20,423 h   Pala carregadora,mitjana,sobre pneumàtics                       62,98 1.286,24
C1311270     12,000 h   Pala carregadora s/,mitjana,s/,erugues 119kW                    88,17 1.058,04
C1315010     104,421 h   Retroex cav adora petita                                          47,51 4.961,04
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C1315020     528,365 h   Retroex cav adora mitjana                                         67,87 35.860,11
C1315220     16,038 h   Retroex cav adora mitjana,erugues                                 98,63 1.581,83
C1331100     0,686 h   Motoaniv elladora petita                                         55,40 38,00
C13350C0     1,205 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                            64,40 77,60
C133A030     290,585 h   Picó v ibrant,dúplex ,1300 kg                                     10,55 3.065,67
C133A0J0     178,668 h   Picó v ibrant,plac.30x 33cm                                       9,80 1.750,95

Grup C13.............................. 49.679,49

C1501700     103,752 h   Camió transp.7 t                                                36,31 3.767,22
C1502E00     560,005 h   Camió cisterna 8m3                                              41,44 23.206,61
C1503000     178,905 h   Camió grua                                                      51,70 9.249,39
C1503500     5,000 h   Camió grua 5t                                                   47,10 235,50

Grup C15.............................. 36.458,72

C1701100     2,392 h   Camió bomba formigonar                                          151,25 361,79
C1702D00     0,588 h   Camió cisterna p/reg asf.                                       27,42 16,12
C1705600     9,095 h   Formigonera 165l                                                1,68 15,28
C1709B00     0,351 h   Estenedora p/pav iment mescla bitum.                             52,30 18,35
C170D0A0     0,421 h   Corró v ibratori autopropulsat pneumàtic                         58,20 24,50

Grup C17.............................. 436,04

C2005000     4,119 h   Regle v ibratori                                                 4,67 19,24
C200P000     8,400 h   Equip+elem.aux .p/soldadura elèctrica                            3,10 26,04
C200S000     25,600 h   Equip tall ox iacetilènic                                        6,64 169,98

Grup C20.............................. 215,26

CF1Z11001    1,000 u   Desplaçament munt.+desmunt.eq.encamisat int.col·lectors         6.900,00 6.900,00

Grup CF1............................. 6.900,00

CZ112000     8,400 h   Grup electrògen de 20-30kVA                                     8,16 68,54

Grup CZ1............................. 68,54

ELECTFECSA001 1,000 u   Modificació instal·lació fecsa endesa                           17.558,62 17.558,62

Grup ELE............................. 17.558,62

MITJAUX01    563,500 u   Mitjans aux iliars div ersos                                      30,00 16.905,00
MITJAUX02    81,000 u   Mitjans aux iliars v aris                                         4,32 349,92

Grup MIT.............................. 17.254,92

OCFECSAEND01 1,000 u   Obra civ il modificació instal. BT                               25.959,86 25.959,86

Grup OCF............................. 25.959,86

Resum

Ma d`obra....................................................................... 120.478,71
Materials......................................................................... 463.566,05
Maquinaria ...................................................................... 97.929,70
Altres.............................................................................. 62.503,04

TOTAL ........................................................................... 742.737,16
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QUADRE DE PREUS 1
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01 ENDERROCS                                                       
G2131323     m3  Enderroc fonam. form.arm.,compres.,càrrega man/mec.             49,06

Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

QUARANTA-NOU  EUROS amb SIS CÈNTIMS
K214F341     m2  Enderroc,llosana volada,form.arm.,mà+compress.càrrega manual    34,58

Enderroc de llosana volada de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions
de la DT.

TRENTA-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

F2194U22     m2  Demol.paviment llamb. sob/terra,ampl.<=2m,mitj.mecàn.+càrrega ca 3,39
Demolició de paviment de llambordins col.locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mit-
jans mecànics i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

TRES  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
G2194XK5     m2  Demol.paviment mescla bituminosa,g<=20cm,ampl.<=2m,retro.+mart.t 11,07

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix  i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou part proporcional de tall
amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm.

Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

ONZE  EUROS amb SET CÈNTIMS
F2194JB5     m2  Demol.paviment panot.sob/form.,g<=10cm,ampl.<=2m,retro.+mart.tre 5,08

Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.

CINC  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
G21D1531     m   Demol.claveguera D=200cm,form.vibrpr.,solera=20cm,m.mec.+càrrega 20,03

Demolició de claveguera de diàmetre 200 cm màxim, de formigó v ibropremsat amb solera de 20
cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix  de l'element, segons les
especificacions de la DT.

VINT  EUROS amb TRES CÈNTIMS
G21D1221     m   Demol.claveguera D<=60cm,form.vibrpr.,solera=15cm,m.mec.+càrrega 6,41

Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó v ibroprem-
sat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix  de l'element, segons les
especificacions de la DT.

SIS  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
F21DQG02     u   Demol.embornal 70x30x85cm,paret 15cm maó,m.mec.+càrrega cam.    5,43

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

CINC  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
F21D3KK1     m   Demol.interceptor 84x50cm,paret 30cm maó,solera=15cm,compressor+ 11,81

Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30 cm, de maó i amb solera de 15 cm de for-
migó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

ONZE  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
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CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES                                             
F2211020     m2  Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.                          0,63

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega

ZERO  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
G2211101     m3  Excavació desmunt terr.fluix,m.mec.,càrrega cam.                2,28

Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix , amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

DOS  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
G2221P11     m3  Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny fluix,m.mec.+aplec lateral   24,69

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix , amb mitjans
mecànics i aplec lateral de terra per posterior reblert de rasa. Inclou part proporcional d'estrebada
de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl.lics d'acer.
 Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, 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 DF. No s'ha d'a-
bonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el trans-
port del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talus-
sos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci 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 esllav issaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

VINT-I-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
F2224220     m3  Excav.rasa,h<=2m,ampl.<=1m,terreny fluix,m.mec.+aplec lateral   22,29

Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en terreny fluix , amb mitjans
mecànics.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, 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 DF.No s'ha d'a-
bonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el trans-
port 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 faci 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 esllav issaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

VINT-I-DOS  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
G2225321     m3  Excavació pou h<=2m,terr.compact.,m.mec.,càrrega                12,34

Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrre-
ga sobre camió.

DOTZE  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
F228A10F     m3  Rebliment+picon.rasa,a0,6-1,5m,mat.toler.,g<=25cm,picó vibrant,9 12,08

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en ton-
gades de gruix  fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95 %  PM

DOTZE  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
G2241010     m2  Acabat+allisada talús,m.mec.                                    1,54

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

UN  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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CAPITOL 03 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
G2R24200     m3  Classif.residus cons. res.inerts,no espec.,especials,           15,98

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DE-
CRETO 105/2008, amb mitjans manuals. Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat
d'acord amb les especificacions de la DT.

QUINZE  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
G2R65431     m3  Càrrega i Transp.residus a abocador.,rec.10-15km,cam.7t         10,79

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritza-
da de gestio de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació
que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèv iament i expressament per la DF. La unitat d'obra no in-
clou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per
esponjament d'un 35% .

DEU  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
G2R45039     m3  Càrrega i Transp.terres a abocador.,rec.10-15km,cam.7t          9,17

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 15 km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat
amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèv iament i
expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment
de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix : 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

NOU  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
G2RA7M00     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra c 17,89

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra contaminada especials, procedents
d'excavació, amb codi 170503* segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador
o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou l'emissió del certificat per part de
l'entitat receptora.

DISSET  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
G2RA2640     m3  Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=<1,10t/m3           18,16

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una densitat infe-
rior a 1,10 t/m3, procedents de demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Resi-
dus (ORDEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipo-
sitat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes
i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou l'emissió del
certificat per part de l'entitat receptora.

DIVUIT  EUROS amb SETZE CÈNTIMS
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CAPITOL 04 ENCAMISAT INTERIOR COL·LECTOR                                   
KDH110101    m   Netej.+desembuss. claveg.,intr.manega aig.press.pneum.vibrador  1,16

Neteja i desembussada de col·lectors i clavegueres mitjançant camió impulsió-succió amb intro-
ducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic v ibrador incorporat des
de compressor situat en camió cisterna

UN  EUROS amb SETZE CÈNTIMS
KDH110102    m   Fressat interior de col·lector fo d.800mm i inspecció TV        1,74

Fressat interior de col·lector de formigó diàmetre 800mm, per a desincrustació de sedimentacions,
arrels,etc., amb robot fresador. Inclou inspecció amb circuit tancat de TV amb localització d'esco-
meses pel seu posterior, pendents trams i numeració pous.

UN  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
KDH110103    u   Reconeixmement zona obra encamisat                              284,80

Reconeixement de la zona a encamisar, per personal tècnic qualificat, amb medició exacta del
tram a encamisar, profunditat de pous, boques de reg ex istents, espais de treball necessaris,etc.

DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE  EUROS amb VUITANTA
CÈNTIMS

2DB184B5     u   Pou D=100cm,h=2,0m,solera HM-20/P/20/I, 15cm,mitja canya ,maó ca 732,61
Formació de pou circular de registre de diàmetre interior 100 cm, de 2,0 m de fondària, amb sole-
ra de formigó HM-20/P/20/I, de 30 cm de gruix  amb mitja canya per a tub de diàmetre 80 cm,
paret de maó calat de gruix  30 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 en el
tram que contacta amb el col·lector i peça prefabricada de formigó en la seva part superior amb el
con de reducció. Inclou bastiment i tapa de fosa dúctil D400 abatible mecanitzada i senyalitzada
de diàmetre 60 cm i graons de polipropilè armat de 250x350x250 mm i 3kg de pes. Tots els ma-
terials compliran l'ordenança de sanejament de Girona.

SET-CENTS TRENTA-DOS  EUROS amb SEIXANTA-UN
CÈNTIMS

KDH110104    u   Derivació by-pass prèvia a la realitz. d'encamisat. Treball sec. 9.244,80
Derivació de l'efluent ex istent dins del col·lector, mitjançant by pass amb mànega i camió cuba
amb bombes succió-impulsió, per un cabal prev ist màxim de 100m3/h, i aix í treballar en sec du-
rant l'execució de l'encamisat interior. Inclou la col·locació d'un globus obturador al pou d'aigües
amunt del tram en que es treballi. Prev isió de la duració dels treballs 2,5setmanes.

NOU MIL DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE  EUROS amb
VUITANTA CÈNTIMS

G25Z11001    u   Desplaçament munt.+desmunt.eq.encamisat int.col·lectors         6.900,00
Desplaçament, muntatge i desmuntatge d'equips necessaris per a l'encamisat interior de col·lec-
tors mitjançant mànega reversible autoportant realitzat "in situ".

SIS MIL NOU-CENTS  EUROS
GD85K211     m   Encamisat interior estr. col.<900mm diàm. amb mànega revers.    325,56

Encamisat interior estructural per a col·lector / claveguera de diàmetre inferior a 900mm, mitjan-
çant mànega reversible autoportant segons ASTM Fl216-98  de materials compostos realitzats in
situ, resistents a PH de 2 a 10 i temperatures fins a 40ºC, aplicat a tota la secció del tub  sense
que quedin juntes i recuperant la capacitat estructural i hidràulica del tub. Inclou tots els mitjans
auxiliars.

TRES-CENTS VINT-I-CINC  EUROS amb CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS

KDH110105    u   Fressat interior obertura escomeses amb robot                   178,92
Fressat interior de col·lector per a l'obertura de les escomeses, realitzat amb robot fresador espe-
cial per aquest fi.

CENT SETANTA-VUIT  EUROS amb NORANTA-DOS
CÈNTIMS
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KDH110106    m   Inspecció final TV i plànols as built                           0,88
Realització d'inspecció amb circuit tancat de TV del col·lector rehabilitat, mitjançant robot amb cà-
mera i redacció posterior d'informe i DVD on s'observ in els pendents, trams inspeccionats, alça-
da de pous, gràfica pendents resultant, informe gràfic de fotografies. L'inspecció anirà conjunta-
ment amb el plànol "as built" del col·lector rehabilitat i contindrà cotes UTM de tapa i fons de pou,
material-secció col·lectors i aportacions, escomeses finals i numeració de pous. Tot segons les
inspeccions prescrites en l'ordenança de sanejament de Girona.

ZERO  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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CAPITOL 05 SUBSTITUCIÓ DE COL·LECTOR                                       
KDH1101041   u   Derivació by-pass durant exec. substitució. Treball sec.        15.408,00

Derivació de l'efluent ex istent dins del col·lector, mitjançant by pass amb mànega i camió cuba
amb bombes succió-impulsió, per un cabal prev ist màxim de 100m3/h, i aix í treballar en sec du-
rant l'execució de la subsitució del col·lector. Inclou la col·locació d'un globus obturador al pou
d'aigües amunt del tram en que es treballi. Prev isió de la duració dels treballs 5 setmanes.

QUINZE MIL QUATRE-CENTS VUIT  EUROS
ED7FR9145    m   Col·lector PVC UNE EN 1401-1 SN4,DN=800mm,a/solera i reblert sor 544,34

Subministrament i col·locació de col·lector amb tub de PVC-U de paret massissa per a saneja-
ment sense pressió, de DN 800 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix , llit de sorra de 20 cm de gruix  i re-
blert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, ami-
dada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connec-
tar. Aquest criteri inclou la part proporcional de mitjans aux iliars, les pèrdues de material corres-
ponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar  (ingerts clicks, colzes,etc.).

CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE  EUROS amb
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

FDGZU010     m   Banda cont.plàstic,color,30cm,col.locada llarg rasa,20cm sobre c 0,31
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

ZERO  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
FD95F470     m   Recobriment ext.p/claveg.tub form.D=80cm,15cm HM-20/P/20/I      29,30

Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de  de diàmetre 80 cm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les espe-
cificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. S'inclou dins d'a-
quest criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir

VINT-I-NOU  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
2DB184B5     u   Pou D=100cm,h=2,0m,solera HM-20/P/20/I, 15cm,mitja canya ,maó ca 732,61

Formació de pou circular de registre de diàmetre interior 100 cm, de 2,0 m de fondària, amb sole-
ra de formigó HM-20/P/20/I, de 30 cm de gruix  amb mitja canya per a tub de diàmetre 80 cm,
paret de maó calat de gruix  30 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 en el
tram que contacta amb el col·lector i peça prefabricada de formigó en la seva part superior amb el
con de reducció. Inclou bastiment i tapa de fosa dúctil D400 abatible mecanitzada i senyalitzada
de diàmetre 60 cm i graons de polipropilè armat de 250x350x250 mm i 3kg de pes. Tots els ma-
terials compliran l'ordenança de sanejament de Girona.

SET-CENTS TRENTA-DOS  EUROS amb SEIXANTA-UN
CÈNTIMS

2DB184B51    u   Pou D=100cm,h=3,5m,solera HM-20/P/20/I, 15cm,mitja canya ,maó ca 1.031,69
Formació de pou circular de registre de diàmetre interior 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb sole-
ra de formigó HM-20/P/20/I, de 30 cm de gruix  amb mitja canya per a tub de diàmetre 80 cm,
paret de maó calat de gruix  30 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 en el
tram que contacta amb el col·lector i peça prefabricada de formigó en la seva part superior amb el
con de reducció. Inclou bastiment i tapa de fosa dúctil D400 abatible mecanitzada i senyalitzada
de diàmetre 60 cm i graons de polipropilè armat de 250x350x250 mm i 3kg de pes. Tots els ma-
terials compliran l'ordenança de sanejament de Girona.

MIL TRENTA-UN  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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CAPITOL 06 ADAPTACIONS XARXA EXISTENT SANEJAMENT                           
ED7FR414     m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=200mm,SN 167,69

Subministrament i col·locació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a saneja-
ment sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix , llit de sorra de 15 cm de gruix  i re-
blert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, ami-
dada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connec-
tar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les pe-
ces especials a col·locar (ingerts clicks, colzes,etc.).

CENT SEIXANTA-SET  EUROS amb SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS

FD9574701    m   Recobriment ext.p/claveg.tub form.D=20cm,15cm HM-20/P/20/I      13,63
Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 20 cm, amb 15
cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. S'inclou dins
d'aquest criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir.

TRETZE  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
ED7FR714     m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=400mm,SN 223,22

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400
mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix , llit de sorra de 15 cm de gruix  i reblert amb sorra fins a 30 cm per so-
bre del tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de
la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues
de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar (ingerts
clicks, colzes,etc.).

DOS-CENTS VINT-I-TRES  EUROS amb VINT-I-DOS
CÈNTIMS

FD959270     m   Recobriment ext.p/claveg.tub form.D=40cm,15cm HM-20/P/20/I      14,58
Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb 15
cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. S'inclou dins
d'aquest criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir.

CATORZE  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
ED7FR814     m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=500mm,SN 293,32

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 500
mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix , llit de sorra de 15 cm de gruix  i reblert amb sorra fins a 30 cm per so-
bre del tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de
la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues
de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar (ingerts
clicks, colzes,etc.).

DOS-CENTS NORANTA-TRES  EUROS amb TRENTA-DOS
CÈNTIMS

FD95B470     m   Recobriment ext.p/claveg.tub form.D=50cm,15cm HM-20/P/20/I      19,21
Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 50 cm, amb 15
cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. S'inclou dins
d'aquest criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir.

DINOU  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
FDGZU010     m   Banda cont.plàstic,color,30cm,col.locada llarg rasa,20cm sobre c 0,31

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

ZERO  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
ED35UA20     u   Pericó pas form.prefabricat+fons,40x40cmx45cm,p/evacuació,tapa f 43,26

Formació de pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària,
per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricada. Tot conforme ordenança
municipal de sanejament de Girona.

QUARANTA-TRES  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
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G2225311     m3  Excavació pou h<=2m,terr.fluix.,m.mec.,càrrega                  10,03
Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny fluix , amb mitjans mecànics, i càrrega so-
bre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, 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 DF. No s'ha d'a-
bonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el trans-
port del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talus-
sos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci 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 esllav issaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. No s'inclou dins d'aquest criteri el
tall prev i de les excavacions amb explosiu.

DEU  EUROS amb TRES CÈNTIMS
2DB184B5     u   Pou D=100cm,h=2,0m,solera HM-20/P/20/I, 15cm,mitja canya ,maó ca 732,61

Formació de pou circular de registre de diàmetre interior 100 cm, de 2,0 m de fondària, amb sole-
ra de formigó HM-20/P/20/I, de 30 cm de gruix  amb mitja canya per a tub de diàmetre 80 cm,
paret de maó calat de gruix  30 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 en el
tram que contacta amb el col·lector i peça prefabricada de formigó en la seva part superior amb el
con de reducció. Inclou bastiment i tapa de fosa dúctil D400 abatible mecanitzada i senyalitzada
de diàmetre 60 cm i graons de polipropilè armat de 250x350x250 mm i 3kg de pes. Tots els ma-
terials compliran l'ordenança de sanejament de Girona.

SET-CENTS TRENTA-DOS  EUROS amb SEIXANTA-UN
CÈNTIMS

GD5JB2581    u   Caixa embornal+reixa prefabr.fosa dúctil, model Delta 50 o equiv 285,60
Subministrament i col·locació de caixa per embornal sifònic amb reixa drenant, model Delta 50
SF570D4 de FD Benito o equivalent, classe resistent D400 a 400KN, complint EN 124, tot el
cos d'una sola peça, revestit amb pintura epoxy negra, amb sortida amb junta de goma per tub
de pvc d.200mm. Inclou tots els mitjans aux iliars. Col·locat i funcionant.

DOS-CENTS VUITANTA-CINC  EUROS amb SEIXANTA
CÈNTIMS

GD5Z8CDK1    u   Caixa interceptor+reixa prefabr. fosa dúctil, model Norinco o eq 907,11
Subministrament i col·locació de caixa d'interceptor amb bastiment (tot una peça) i reixa, tot el
conjunt de fosa dúctil D400 EN-124, marca Norinco model per Clabsa o equivalent, de 5ml de
longitud i 1m d'amplada i una profunditat de 70cm. amb sortida per a tub de 200mm. Inclou totes
les ajudes per a la seva col·locació.

NOU-CENTS SET  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
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CAPITOL 07 REPOSICIONS                                                     
F9B11102     m2  Paviment llambordí granít.18x9x12cm,col.mort.1:6+beurada        59,19

Paviment de llambordins de pedra de Girona de 18x9x12 cm, col·locats amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments ex teriors:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix  el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix  el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

CINQUANTA-NOU  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
F962A87A     m   Vorada corba pedra granít. buixardada,20x25cm,sob/base form. HM- 58,69

Vorada corba de pedra granítica escairada, buixardada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

CINQUANTA-VUIT  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
F9365H11     m3  Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat          75,13

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat

SETANTA-CINC  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
29522012     m2  Ferm flexible freq.mitjana,pav.bitu.cont.calent+base tot-u art., 26,31

Ferm flex ible per a freqüència mitjana de trànsit pesat, format per pav iment de mescla bituminosa
contínua en calent amb base de tot-u artificial, sobre esplanada E2

VINT-I-SIS  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
445CU0011    u   Reposició de llosa de rampa de form.vist amb barana             18.136,55

Reposició de llosa volada de formigó armat per anar v ist amb barana d'acer corten, per tal de
restaurar l'estat original d'aquesta. Inclou ferro, encofrat, formigó, barana, remats i encasts i  tots
els mitjans aux iliars.

DIVUIT MIL CENT TRENTA-SIS  EUROS amb
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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CAPITOL 08 SERVEIS AFECTATS MODIFICATS                                     
SUBCAPITOL 08.01 AIGUA POTABLE                                                   
APARTAT 08.01.01 INSTAL. AIGUA POTABLE                                           
FFB1F425     m   Tub polietilè PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201 36,13

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió no-
minal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de
la rasa. Segons normativa específica de fitxes de materials homologats del servei d'aigua potable
a Girona.

TRENTA-SIS  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
GF11F2251    m   Tub acer inox. s/sold.,D=150mm 6",soldat,col.fons rasa          550,22

Tub d'acer inox idable 304 sense soldadura de diàmetre nominal 6" 150mm, segons la norma
DIN 304 i EN ISO 2440 ST-35, soldat i col.locat al fons de la rasa. Segons normativa específica
de fitxes de materials homologats del servei d'aigua potable a Girona.

CINC-CENTS CINQUANTA  EUROS amb VINT-I-DOS
CÈNTIMS

GN12F324     u   Vàlvula comporta+brides,DN=150mm,PN=10bar,bronze,munt.pericó can 676,26
Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada. Segons normativa específica de fit-
xes de materials homologats del servei d'aigua potable a Girona.

SIS-CENTS SETANTA-SIS  EUROS amb VINT-I-SIS
CÈNTIMS

GN12D324     u   Vàlvula comporta+brides,DN=100mm,PN=10bar,bronze,munt.pericó can 430,10
Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada. Segons normativa específica de fit-
xes de materials homologats del servei d'aigua potable a Girona.

QUATRE-CENTS TRENTA  EUROS amb DEU CÈNTIMS
GJSMU010     u   Hidrant reg 2''                                                 657,62

Hidrant de reg 2'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica, filtre caçapedres, 2 vàlvules de
comporta, ventosa amb vàlvula de bola d'aïllament i accessoris d'unió amb la canonada principal
i de muntatge de mecanismes, apta per a una pressió màx ima de 6 bar, completament muntat i
provat, amb unions i accessoris. Segons normativa específica de fitxes de materials homologats
del servei d'aigua potable a Girona.

SIS-CENTS CINQUANTA-SET  EUROS amb SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS

GFBB7625     u   Colze 45a55°,manip.,polietilè,HDPE,D=110mm,PN=6bar,soldat       94,46
Colze de 45 a 55 ° manipulat, de polietilè de densitat alta de 110 mm de DN i 6 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, soldat i col.locat al fons de la rasa. Segons normativa espe-
cífica de fitxes de materials homologats del servei d'aigua potable a Girona.

NORANTA-QUATRE  EUROS amb QUARANTA-SIS
CÈNTIMS

GFBB76251    u   Collarí per unió tub ac.inox.150mm a pe 110mm                   517,62
Subministrament i col·locació de collarí de goma amb brides d'acer inox idable per aigua potable
amb pressió, per unir tubs de diàmetre 110mm amb tubs de 150mm. Segons normativa específi-
ca de fitxes de materials homologats del servei d'aigua potable a Girona.

CINC-CENTS DISSET  EUROS amb SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS

GFBB76252    u   Connexió per unió tub ac.inox.150mm a pe 110mm                  351,65
Connex ió de tubs d'aigua potable amb pressió, per unir tubs de diàmetre 110mm amb tubs de
150mm. Segons normativa específica de fitxes de materials homologats del servei d'aigua pota-
ble a Girona.

TRES-CENTS CINQUANTA-UN  EUROS amb
SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

GDDZ5DD4     u   Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=600mm,D400 92,70
Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de dià-
metre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Segons normativa es-
pecífica de fitxes de materials homologats del servei d'aigua potable a Girona.

NORANTA-DOS  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
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CDQAIG01     u   Control de qualitat i proves de servei aigua potable            178,50
Control de qualitat i proves de servei de la nova instal·lació d'aigua potable.

CENT SETANTA-VUIT  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
APARTAT 08.01.02 OBRA CIVIL AIGUA POTABLE                                        
G2194XK5     m2  Demol.paviment mescla bituminosa,g<=20cm,ampl.<=2m,retro.+mart.t 11,07

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix  i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou part proporcional de tall
amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm.

Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

ONZE  EUROS amb SET CÈNTIMS
F2194JB5     m2  Demol.paviment panot.sob/form.,g<=10cm,ampl.<=2m,retro.+mart.tre 5,08

Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.

CINC  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
F2224622     m3  Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplà 41,93

Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, 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 DF. No s'ha d'a-
bonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el trans-
port del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talus-
sos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci 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 esllav issaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

QUARANTA-UN  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
G2A110001    m3  Subministr.sorra selec.aport.                                   20,65

Subministrament de sorra seleccionada d'aportació

VINT  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
G2A11000     m3  Subministr.terra selec.aport.                                   9,50

Subministrament de terra seleccionada d'aportació

NOU  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
GFZA3A60     u   Dau ancoratge peces T cond.D=150-160mm                          92,08

Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en T en conduccions de diàmetre entre
150 i 160 mm, inclosa la col.locació d'armadures i el v ibratge del formigó

NORANTA-DOS  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
GFZA3A40     u   Dau ancoratge peces T cond.D=100-110mm                          44,21

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

QUARANTA-QUATRE  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
GDK256F3     u   Pericó 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó 290x140x100mm,s 58,70

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix  de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

CINQUANTA-VUIT  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
G2R24200     m3  Classif.residus cons. res.inerts,no espec.,especials,           15,98

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DE-
CRETO 105/2008, amb mitjans manuals. Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat
d'acord amb les especificacions de la DT.

QUINZE  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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G2R65431     m3  Càrrega i Transp.residus a abocador.,rec.10-15km,cam.7t         10,79
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritza-
da de gestio de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació
que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèv iament i expressament per la DF. La unitat d'obra no in-
clou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per
esponjament d'un 35% .

DEU  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
G2R45039     m3  Càrrega i Transp.terres a abocador.,rec.10-15km,cam.7t          9,17

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 15 km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat
amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèv iament i
expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment
de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix : 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

NOU  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
G2RA7M00     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra c 17,89

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra contaminada especials, procedents
d'excavació, amb codi 170503* segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador
o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou l'emissió del certificat per part de
l'entitat receptora.

DISSET  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
G2RA2640     m3  Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=<1,10t/m3           18,16

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una densitat infe-
rior a 1,10 t/m3, procedents de demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Resi-
dus (ORDEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipo-
sitat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes
i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou l'emissió del
certificat per part de l'entitat receptora.

DIVUIT  EUROS amb SETZE CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 08.02 ELECTRICITAT                                                    
APARTAT 08.02.01 INSTAL. ELECTRICITAT                                            
ELECTRFECSA01 u   Modificació instal·lació fecsa endesa                           17.558,62

Cost de l'instal·lació de la modificació de la xarxa ex istent de baixa tensió elèctrica per tal d'efec-
tuar soterraments i ampliacions de trenat aeris, segons les prev isions reflexades en l'estudi valo-
rat, amb referència de sol·licitud 0342958 de 09/10/2008, fetes per l'empresa responsable del ser-
vei ex istent Fecsa Endesa. Inclou tramitació, plànols "as built", topografia, tècnics, legalitza-
ció,etc.

DISSET MIL CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT  EUROS amb
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

APARTAT 08.02.02 OBRA CIVIL ELECTRICITAT                                         
OCFECSAENDESA u   Modificació d'instal·lació existent de baixa tensió per tal d'ef 25.959,86

Obra civ il de la Modificació d'instal·lació ex istent de baixa tensió per tal d'efectuar soterraments i
ampliacions de trenat aeris, segons les prev isions reflexades en l'estudi valorat, amb referència
de sol·licitud 0342958 de 09/10/2008, fetes per l'empresa responsable del servei ex istent Fecsa
Endesa. Inclou tramitació, plànols "as built", topografia, tècnics, legalització,etc.

VINT-I-CINC MIL NOU-CENTS CINQUANTA-NOU  EUROS
amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 09 SEGURETAT I SALUT LABORAL                                       
SUBCAPITOL 09.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         
H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g        6,09

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homo-
logat segons UNE-EN 812.

SIS  EUROS amb NOU CÈNTIMS
H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       5,74

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i trac-
tament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

CINC  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
H1432012     u   Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll          18,23

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

DIVUIT  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
H1441201     u   Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.                        0,75

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405

ZERO  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
H145E003     u   Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homol 2,66

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,
-2, -3 i UNE-EN 420. Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida
d'obra amb els criteris següents: Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tor-
nar a utilitzar.

DOS  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
H145C002     u   GUANTS PROTECCIÓ C/RISCS MECÀNICS NIVELL 3                      5,42

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

CINC  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
H145K4B9     u   Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 51,17

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420. Criteri d'amidament: Es mesurarà en les
unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: Totes les unitats d'obra inclouen
en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a
l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

CINQUANTA-UN  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
H1461164     u   Parella botes aigua,PVC,canya alta,p/posada obra form.,plant.met 15,09

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

QUINZE  EUROS amb NOU CÈNTIMS
H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis 13,40

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix ina-
da, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreni-
ment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques

TRETZE  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
H1481343     u   Granota treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),groc 63,42

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65% -35% ), co-
lor groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

SEIXANTA-TRES  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
H1487460     u   Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/o.púb.,PVC sold.,g=0,4mm,viu      6,44

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix , de color v iu, homologat segons UNE-EN 340

SIS  EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL 09.02 PROTECCIONS COL·LECTIVES                                        
H1511212     m2  Prot.talús+malla+pol anc.barr.acer,cables,1malla tripletorsió, D 14,29

Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb ca-
bles, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de
polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix

CATORZE  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
HB2A1111     m   Perf.long.acer galv.doble ona p/barrera seguretat,col.+desmuntat 22,86

Perfil longitudinal flex ible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AAS-
HO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs

VINT-I-DOS  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
H6AA2111     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2m 2,67

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de
4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formi-
gó, amb lona opaca i amb el desmuntatge inclòs

DOS  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
HBC1B001     m   Cinta balisament adh.refl.vermell/blanc,desmuntatge inclòs      1,01

Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge in-
clòs

UN  EUROS amb UN CÈNTIMS
H15B3003     u   Escala port.dielèc.,FV,llarg.=3,2m                              225,75

Escala portàtil dielèctrica de fibra de v idre i llargada 3,2 m

DOS-CENTS VINT-I-CINC  EUROS amb SETANTA-CINC
CÈNTIMS

HBC12100     u   Con de plàstic reflector h=30cm                                 5,83
Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçada

CINC  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
SUBCAPITOL 09.03 SENYALITZACIÓ                                                   
HBB11111     u   Placa pintura reflectant triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt 45,65

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

QUARANTA-CINC  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
HBB21641     u   Placa pintura reflectant 25x145cm,p/senyal.tràn.,fix.mec.+desmun 86,84

Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

VUITANTA-SIS  EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
HBBA1511     u   Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mecànicament+ 20,45

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fi-
xada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

VINT  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
HBC12100     u   Con de plàstic reflector h=30cm                                 5,83

Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçada

CINC  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
HBC1EAJ1     u   Garlanda lluminosa llarg.=25m,6làmpades,bat.12V,desmuntatge     96,14

Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

NORANTA-SIS  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
HBBJ0001     u   Semàfor policarbon.,sistema òptic D=210mm,1 cara 3 focus,color l 280,51

Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òpti-
ca normal i lent de color normal de vehicles 13/12, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs

DOS-CENTS VUITANTA  EUROS amb CINQUANTA-UN
CÈNTIMS

H15Z2011     h   Senyaler                                                        15,90
Senyaler

QUINZE  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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CODI UD RESUM PREU

HBB20005     u   Senyal manual p/senyalis.                                       11,39
Senyal manual per a senyalista

ONZE  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
SUBCAPITOL 09.04 EQUIPAMENTS                                                     
HQU15Q0A     mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inclòs 143,10

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic
de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb equipament i manteniment inclòs

CENT QUARANTA-TRES  EUROS amb DEU CÈNTIMS
HQU1521A     mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 2,4x2,4x2,3m,inst.lampist.,i 125,93

Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliu-
retà de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, en-
dolls i protecció diferencial. Inclou manteniment i tot l'equipament necessari per a la seva utilitza-
ció.

CENT VINT-I-CINC  EUROS amb NORANTA-TRES
CÈNTIMS

HQU1A20A     mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        101,21
Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de po-
liuretà de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.  Inclou manteniment i tot l'equipament necessari
per a la seva utilització.

CENT UN  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
HQUA1100     u   Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS                    109,80

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el tre-
ball

CENT NOU  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
SUBCAPITOL 09.05 FORMACIÓ I  MANTENIMENT                                          
H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              15,90

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra. Inclou l'aportació del recurs pre-
ventiu a l'obra.

QUINZE  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
H15Z1001     h   Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.                         35,96

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

TRENTA-CINC  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
HQUZM000     h   Mà obra,neteja+conservació instal.lacions                       15,90

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

QUINZE  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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CAPITOL 10 CONTROL DE QUALITAT                                             
SUBCAPITOL 10.01 TUBS PVC                                                        
JFA1120A     u   Determinació mides 1tub PVC                                     60,72

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2

SEIXANTA  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
JFA19C01     u   Assaig flexió transversal 1tub mat.plàst.DN<400 mm              194,34

Assaig d'aixafament o de flex ió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre,
com a màxim, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abasta-
ment d'Aigua

CENT NORANTA-QUATRE  EUROS amb TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS

JFA19F01     u   Assaig flexió transversal 1tub mat.plàst.DN=800-1000mm          379,56
Assaig d'aixafament o de flex ió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre
800 i 1000 mm, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abasta-
ment d'Aigua

TRES-CENTS SETANTA-NOU  EUROS amb
CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

JFA1800A     u   Asssaig tracció+fluèn./trenc.                                   131,59
Assaig a tracció, amb determinació de l'esforç màxim (en el punt de fluència o en el de trenca-
ment) , segons la norma UNE-EN 1452-2

CENT TRENTA-UN  EUROS amb CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS

JFA1410A     u   Determ.comport.enfront calor 1most.tub PVC                      107,72
Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de tub de PVC, segons la norma
UNE-EN 1452-2

CENT SET  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
JFA16A06     u   Absorció aigua p/immersió 23ºC 1most.tub mat.plàst.             175,96

Determinació de l'absorció d'aigua, per immersió a 23°C d'una mostra de tub de material plàstic,
segons la norma UNE-EN ISO 62

CENT SETANTA-CINC  EUROS amb NORANTA-SIS
CÈNTIMS

JFV1110A     dia Prova funcionament tram xarxa sanejament                        624,01
Prova de funcionament d'un tram de xarxa de sanejament, segons Control de Qualitat prev ist en
l'ordenança de sanejament de Girona.

SIS-CENTS VINT-I-QUATRE  EUROS amb UN CÈNTIMS
INSPTV       dia Inspecció TV xarxa sanejament                                   312,01

Inspecció TV xarxa de sanejament amb càmera. Inclou redacció d'informe amb trams, pendents,
pous, profunditats, localització amb distàncies i DVD. Inclou entrega de plànol "as built".

TRES-CENTS DOTZE  EUROS amb UN CÈNTIMS

23 de desembre de 2008  Pàgina 17



QUADRE DE PREUS 1
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL 10.02 FERMS I REBLERTS                                                
J03D310E     u   Ass.normalitzat classificació,1sòl                              17,01

Assaig normalitzat de classificació d'un sòl, segons la norma ASTM D 2487

DISSET  EUROS amb UN CÈNTIMS
J03D8208     u   Ass.picon.mèt.Proc.modif.,1most.sòl                             58,98

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501 o NLT 108

CINQUANTA-VUIT  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
J03DL90L     u   Compactació martell vibrant,1proveta sòl tractat                59,48

Compactació amb martell v ibrant d'una proveta de sòl tractat, segons la norma NLT 310

CINQUANTA-NOU  EUROS amb QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS

J03DA209     u   Determ.ind.CBR lab.proct.modi.,1most.sòl                        110,54
Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

CENT DEU  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
J03DK20H     u   Det.mat.orgànica (permanganat),1most.sòl                        39,44

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mos-
tra de sòl, segons la norma UNE 103204

TRENTA-NOU  EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

J03DR10P     u   Det.i/s.hum./densi.mèt.isòtops,1sòl                             12,48
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons
la norma ASTM D 3017 e1

DOTZE  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
SUBCAPITOL 10.03 FORMIGONS                                                       
J060770A     u   Mostreig+Abrams+recapç+compr.,5prov.cil.15x30cm                 90,72

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

NORANTA  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
J060N10L     u   Determ.cont.ciment,form.endurit                                 662,23

Determinació del contingut de ciment d'un formigó endurit, segons la norma ASTM C 1084

SIS-CENTS SEIXANTA-DOS  EUROS amb VINT-I-TRES
CÈNTIMS

J060K10R     u   Det.profund.penetració aigua,form.endurit                       408,43
Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit, segons la
norma UNE-EN 12390-8

QUATRE-CENTS VUIT  EUROS amb QUARANTA-TRES
CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 10.04 PAVIMENTS                                                       
APARTAT 10.04.01 MESCLES BITUMINOSES                                             
J9H1210F     u   Determ.contingut lligant 1most.mescla bituminosa                40,74

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT
164

QUARANTA  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
J9H1410A     u   Assaig Marshall 1most.mescla bituminosa                         123,76

Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i
fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT
168

CENT VINT-I-TRES  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
J9H1711B     u   Deform.plàstica (Hubbad-Field) 1most.mescla bituminosa granulat 175,51

Determinació de la resistència a la deformació plàstica (aparell Hubbad-Field) d'una mostra de
mescla bituminosa de granulat fi, segons la norma NLT 160

CENT SETANTA-CINC  EUROS amb CINQUANTA-UN
CÈNTIMS

J9H1810C     u   Determ.resist.compres. simple 1most.mescla bituminosa           200,94
Determinació de la resistència a la compressió simple d'una mostra de mescla bituminosa, se-
gons la norma NLT 161

DOS-CENTS  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
J9H1B400     u   Control temperatures execució pavim.mescla bitum.calent         15,61

Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent

QUINZE  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
APARTAT 10.04.02 PEDRA NATURAL                                                   
J9B15202     u   Assaig desgast fregament,1most.llambordí granític               167,37

Assaig de desgast per fregament d'una mostra de llambordí granític, segons la norma UNE-EN
1342

CENT SEIXANTA-SET  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
J9B17202     u   Determ.resistència compressió,1most.llambordí granític          95,22

Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de llambordí granític, segons la nor-
ma UNE-EN 1342

NORANTA-CINC  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
J9B18201     u   Determ.pes específic,1most.llambordí granític                   53,59

Determinació del pes específic d'una mostra de llambordí granític, segons la norma UNE-EN
1936

CINQUANTA-TRES  EUROS amb CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS
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APARTAT 10.04.03 PANOTS                                                          
J9C11F3A     u   Determ.caract.geomètriques,1most.4peces panot                   77,09

Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot, segons la
norma UNE-EN 1339

SETANTA-SET  EUROS amb NOU CÈNTIMS
J9C12F3A     u   Determ.resistència flexió,1most.4peces panot                    135,13

Determinació de la resistència a la flex ió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

CENT TRENTA-CINC  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
J9C13F3A     u   Determ.resistència abrasió,1most.4peces panot                   146,21

Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

CENT QUARANTA-SIS  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
J9C14F3A     u   Determ.coef.absorció aigua,1most.4peces panot                   66,45

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons la nor-
ma UNE-EN 1339

SEIXANTA-SIS  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 2
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01 ENDERROCS                                                       
G2131323     m3  Enderroc fonam. form.arm.,compres.,càrrega man/mec.             

Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

Ma d'obra...................................................... 30,35
Maquinaria..................................................... 18,25
Materials........................................................ 0,46

TOTAL PARTIDA........................................... 49,06
K214F341     m2  Enderroc,llosana volada,form.arm.,mà+compress.càrrega manual    

Enderroc de llosana volada de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions
de la DT.

Ma d'obra...................................................... 26,26
Maquinaria..................................................... 7,93
Materials........................................................ 0,39

TOTAL PARTIDA........................................... 34,58
F2194U22     m2  Demol.paviment llamb. sob/terra,ampl.<=2m,mitj.mecàn.+càrrega ca

Demolició de paviment de llambordins col.locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mit-
jans mecànics i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

Maquinaria..................................................... 3,39

TOTAL PARTIDA........................................... 3,39
G2194XK5     m2  Demol.paviment mescla bituminosa,g<=20cm,ampl.<=2m,retro.+mart.t

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix  i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou part proporcional de tall
amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm.

Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
Ma d'obra...................................................... 3,98
Maquinaria..................................................... 7,03
Materials........................................................ 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 11,07
F2194JB5     m2  Demol.paviment panot.sob/form.,g<=10cm,ampl.<=2m,retro.+mart.tre

Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.

Maquinaria..................................................... 5,08

TOTAL PARTIDA........................................... 5,08
G21D1531     m   Demol.claveguera D=200cm,form.vibrpr.,solera=20cm,m.mec.+càrrega

Demolició de claveguera de diàmetre 200 cm màxim, de formigó v ibropremsat amb solera de 20
cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix  de l'element, segons les
especificacions de la DT.

Ma d'obra...................................................... 9,33
Maquinaria..................................................... 10,56
Materials........................................................ 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 20,03
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REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI UD RESUM PREU

G21D1221     m   Demol.claveguera D<=60cm,form.vibrpr.,solera=15cm,m.mec.+càrrega
Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó v ibroprem-
sat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix  de l'element, segons les
especificacions de la DT.

Ma d'obra...................................................... 2,40
Maquinaria..................................................... 3,97
Materials........................................................ 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 6,41
F21DQG02     u   Demol.embornal 70x30x85cm,paret 15cm maó,m.mec.+càrrega cam.    

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

Maquinaria..................................................... 5,43

TOTAL PARTIDA........................................... 5,43
F21D3KK1     m   Demol.interceptor 84x50cm,paret 30cm maó,solera=15cm,compressor+

Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30 cm, de maó i amb solera de 15 cm de for-
migó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

Ma d'obra...................................................... 3,81
Maquinaria..................................................... 7,94
Materials........................................................ 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 11,81
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CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES                                             
F2211020     m2  Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.                          

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
Maquinaria..................................................... 0,63

TOTAL PARTIDA........................................... 0,63
G2211101     m3  Excavació desmunt terr.fluix,m.mec.,càrrega cam.                

Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix , amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Ma d'obra...................................................... 0,16
Maquinaria..................................................... 2,12

TOTAL PARTIDA........................................... 2,28
G2221P11     m3  Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny fluix,m.mec.+aplec lateral   

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix , amb mitjans
mecànics i aplec lateral de terra per posterior reblert de rasa. Inclou part proporcional d'estrebada
de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl.lics d'acer.
 Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, 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 DF. No s'ha d'a-
bonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el trans-
port del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talus-
sos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci 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 esllav issaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Ma d'obra...................................................... 7,30
Maquinaria..................................................... 16,08
Materials........................................................ 1,31

TOTAL PARTIDA........................................... 24,69
F2224220     m3  Excav.rasa,h<=2m,ampl.<=1m,terreny fluix,m.mec.+aplec lateral   

Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en terreny fluix , amb mitjans
mecànics.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, 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 DF.No s'ha d'a-
bonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el trans-
port 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 faci 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 esllav issaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Ma d'obra...................................................... 6,67
Maquinaria..................................................... 14,32
Materials........................................................ 1,30

TOTAL PARTIDA........................................... 22,29
G2225321     m3  Excavació pou h<=2m,terr.compact.,m.mec.,càrrega                

Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrre-
ga sobre camió.

Ma d'obra...................................................... 0,79
Maquinaria..................................................... 11,54
Materials........................................................ 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 12,34
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F228A10F     m3  Rebliment+picon.rasa,a0,6-1,5m,mat.toler.,g<=25cm,picó vibrant,9
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en ton-
gades de gruix  fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95 %  PM

Ma d'obra...................................................... 2,93
Maquinaria..................................................... 9,11
Materials........................................................ 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 12,08
G2241010     m2  Acabat+allisada talús,m.mec.                                    

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics
Ma d'obra...................................................... 0,35
Maquinaria..................................................... 1,18
Materials........................................................ 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 1,54
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CAPITOL 03 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
G2R24200     m3  Classif.residus cons. res.inerts,no espec.,especials,           

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DE-
CRETO 105/2008, amb mitjans manuals. Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat
d'acord amb les especificacions de la DT.

Ma d'obra...................................................... 15,74
Materials........................................................ 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 15,98
G2R65431     m3  Càrrega i Transp.residus a abocador.,rec.10-15km,cam.7t         

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritza-
da de gestio de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació
que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèv iament i expressament per la DF. La unitat d'obra no in-
clou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per
esponjament d'un 35% .

Maquinaria..................................................... 10,79

TOTAL PARTIDA........................................... 10,79
G2R45039     m3  Càrrega i Transp.terres a abocador.,rec.10-15km,cam.7t          

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 15 km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat
amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèv iament i
expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment
de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix : 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

Maquinaria..................................................... 9,17

TOTAL PARTIDA........................................... 9,17
G2RA7M00     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra c

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra contaminada especials, procedents
d'excavació, amb codi 170503* segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador
o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou l'emissió del certificat per part de
l'entitat receptora.

Materials........................................................ 17,89

TOTAL PARTIDA........................................... 17,89
G2RA2640     m3  Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=<1,10t/m3           

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una densitat infe-
rior a 1,10 t/m3, procedents de demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Resi-
dus (ORDEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipo-
sitat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes
i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou l'emissió del
certificat per part de l'entitat receptora.

Materials........................................................ 18,16

TOTAL PARTIDA........................................... 18,16
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CAPITOL 04 ENCAMISAT INTERIOR COL·LECTOR                                   
KDH110101    m   Netej.+desembuss. claveg.,intr.manega aig.press.pneum.vibrador  

Neteja i desembussada de col·lectors i clavegueres mitjançant camió impulsió-succió amb intro-
ducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic v ibrador incorporat des
de compressor situat en camió cisterna

Ma d'obra...................................................... 0,54
Maquinaria..................................................... 0,62

TOTAL PARTIDA........................................... 1,16
KDH110102    m   Fressat interior de col·lector fo d.800mm i inspecció TV        

Fressat interior de col·lector de formigó diàmetre 800mm, per a desincrustació de sedimentacions,
arrels,etc., amb robot fresador. Inclou inspecció amb circuit tancat de TV amb localització d'esco-
meses pel seu posterior, pendents trams i numeració pous.

Ma d'obra...................................................... 0,71
Maquinaria..................................................... 1,03

TOTAL PARTIDA........................................... 1,74
KDH110103    u   Reconeixmement zona obra encamisat                              

Reconeixement de la zona a encamisar, per personal tècnic qualificat, amb medició exacta del
tram a encamisar, profunditat de pous, boques de reg ex istents, espais de treball necessaris,etc.

Ma d'obra...................................................... 284,80

TOTAL PARTIDA........................................... 284,80
2DB184B5     u   Pou D=100cm,h=2,0m,solera HM-20/P/20/I, 15cm,mitja canya ,maó ca

Formació de pou circular de registre de diàmetre interior 100 cm, de 2,0 m de fondària, amb sole-
ra de formigó HM-20/P/20/I, de 30 cm de gruix  amb mitja canya per a tub de diàmetre 80 cm,
paret de maó calat de gruix  30 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 en el
tram que contacta amb el col·lector i peça prefabricada de formigó en la seva part superior amb el
con de reducció. Inclou bastiment i tapa de fosa dúctil D400 abatible mecanitzada i senyalitzada
de diàmetre 60 cm i graons de polipropilè armat de 250x350x250 mm i 3kg de pes. Tots els ma-
terials compliran l'ordenança de sanejament de Girona.

Ma d'obra...................................................... 359,08
Maquinaria..................................................... 15,50
Materials........................................................ 358,08

TOTAL PARTIDA........................................... 732,61
KDH110104    u   Derivació by-pass prèvia a la realitz. d'encamisat. Treball sec.

Derivació de l'efluent ex istent dins del col·lector, mitjançant by pass amb mànega i camió cuba
amb bombes succió-impulsió, per un cabal prev ist màxim de 100m3/h, i aix í treballar en sec du-
rant l'execució de l'encamisat interior. Inclou la col·locació d'un globus obturador al pou d'aigües
amunt del tram en que es treballi. Prev isió de la duració dels treballs 2,5setmanes.

Ma d'obra...................................................... 4.272,00
Maquinaria..................................................... 4.972,80

TOTAL PARTIDA........................................... 9.244,80
G25Z11001    u   Desplaçament munt.+desmunt.eq.encamisat int.col·lectors         

Desplaçament, muntatge i desmuntatge d'equips necessaris per a l'encamisat interior de col·lec-
tors mitjançant mànega reversible autoportant realitzat "in situ".

Maquinaria..................................................... 6.900,00

TOTAL PARTIDA........................................... 6.900,00
GD85K211     m   Encamisat interior estr. col.<900mm diàm. amb mànega revers.    

Encamisat interior estructural per a col·lector / claveguera de diàmetre inferior a 900mm, mitjan-
çant mànega reversible autoportant segons ASTM Fl216-98  de materials compostos realitzats in
situ, resistents a PH de 2 a 10 i temperatures fins a 40ºC, aplicat a tota la secció del tub  sense
que quedin juntes i recuperant la capacitat estructural i hidràulica del tub. Inclou tots els mitjans
auxiliars.

Ma d'obra...................................................... 10,27
Maquinaria..................................................... 16,58
Materials........................................................ 298,71

TOTAL PARTIDA........................................... 325,56
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KDH110105    u   Fressat interior obertura escomeses amb robot                   
Fressat interior de col·lector per a l'obertura de les escomeses, realitzat amb robot fresador espe-
cial per aquest fi.

Ma d'obra...................................................... 71,20
Maquinaria..................................................... 103,40
Materials........................................................ 4,32

TOTAL PARTIDA........................................... 178,92
KDH110106    m   Inspecció final TV i plànols as built                           

Realització d'inspecció amb circuit tancat de TV del col·lector rehabilitat, mitjançant robot amb cà-
mera i redacció posterior d'informe i DVD on s'observ in els pendents, trams inspeccionats, alça-
da de pous, gràfica pendents resultant, informe gràfic de fotografies. L'inspecció anirà conjunta-
ment amb el plànol "as built" del col·lector rehabilitat i contindrà cotes UTM de tapa i fons de pou,
material-secció col·lectors i aportacions, escomeses finals i numeració de pous. Tot segons les
inspeccions prescrites en l'ordenança de sanejament de Girona.

Ma d'obra...................................................... 0,36
Maquinaria..................................................... 0,52

TOTAL PARTIDA........................................... 0,88
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CAPITOL 05 SUBSTITUCIÓ DE COL·LECTOR                                       
KDH1101041   u   Derivació by-pass durant exec. substitució. Treball sec.        

Derivació de l'efluent ex istent dins del col·lector, mitjançant by pass amb mànega i camió cuba
amb bombes succió-impulsió, per un cabal prev ist màxim de 100m3/h, i aix í treballar en sec du-
rant l'execució de la subsitució del col·lector. Inclou la col·locació d'un globus obturador al pou
d'aigües amunt del tram en que es treballi. Prev isió de la duració dels treballs 5 setmanes.

Ma d'obra...................................................... 7.120,00
Maquinaria..................................................... 8.288,00

TOTAL PARTIDA........................................... 15.408,00
ED7FR9145    m   Col·lector PVC UNE EN 1401-1 SN4,DN=800mm,a/solera i reblert sor

Subministrament i col·locació de col·lector amb tub de PVC-U de paret massissa per a saneja-
ment sense pressió, de DN 800 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix , llit de sorra de 20 cm de gruix  i re-
blert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, ami-
dada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connec-
tar. Aquest criteri inclou la part proporcional de mitjans aux iliars, les pèrdues de material corres-
ponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar  (ingerts clicks, colzes,etc.).

Ma d'obra...................................................... 50,29
Maquinaria..................................................... 12,68
Materials........................................................ 481,37

TOTAL PARTIDA........................................... 544,34
FDGZU010     m   Banda cont.plàstic,color,30cm,col.locada llarg rasa,20cm sobre c

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Ma d'obra...................................................... 0,20
Materials........................................................ 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 0,31
FD95F470     m   Recobriment ext.p/claveg.tub form.D=80cm,15cm HM-20/P/20/I      

Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de  de diàmetre 80 cm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les espe-
cificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. S'inclou dins d'a-
quest criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir

Ma d'obra...................................................... 6,58
Materials........................................................ 22,72

TOTAL PARTIDA........................................... 29,30
2DB184B5     u   Pou D=100cm,h=2,0m,solera HM-20/P/20/I, 15cm,mitja canya ,maó ca

Formació de pou circular de registre de diàmetre interior 100 cm, de 2,0 m de fondària, amb sole-
ra de formigó HM-20/P/20/I, de 30 cm de gruix  amb mitja canya per a tub de diàmetre 80 cm,
paret de maó calat de gruix  30 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 en el
tram que contacta amb el col·lector i peça prefabricada de formigó en la seva part superior amb el
con de reducció. Inclou bastiment i tapa de fosa dúctil D400 abatible mecanitzada i senyalitzada
de diàmetre 60 cm i graons de polipropilè armat de 250x350x250 mm i 3kg de pes. Tots els ma-
terials compliran l'ordenança de sanejament de Girona.

Ma d'obra...................................................... 359,08
Maquinaria..................................................... 15,50
Materials........................................................ 358,08

TOTAL PARTIDA........................................... 732,61
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CODI UD RESUM PREU

2DB184B51    u   Pou D=100cm,h=3,5m,solera HM-20/P/20/I, 15cm,mitja canya ,maó ca
Formació de pou circular de registre de diàmetre interior 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb sole-
ra de formigó HM-20/P/20/I, de 30 cm de gruix  amb mitja canya per a tub de diàmetre 80 cm,
paret de maó calat de gruix  30 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 en el
tram que contacta amb el col·lector i peça prefabricada de formigó en la seva part superior amb el
con de reducció. Inclou bastiment i tapa de fosa dúctil D400 abatible mecanitzada i senyalitzada
de diàmetre 60 cm i graons de polipropilè armat de 250x350x250 mm i 3kg de pes. Tots els ma-
terials compliran l'ordenança de sanejament de Girona.

Ma d'obra...................................................... 540,40
Maquinaria..................................................... 23,27
Materials........................................................ 468,10

TOTAL PARTIDA........................................... 1.031,69
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QUADRE DE PREUS 2
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 06 ADAPTACIONS XARXA EXISTENT SANEJAMENT                           
ED7FR414     m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=200mm,SN

Subministrament i col·locació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a saneja-
ment sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix , llit de sorra de 15 cm de gruix  i re-
blert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, ami-
dada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connec-
tar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les pe-
ces especials a col·locar (ingerts clicks, colzes,etc.).

Ma d'obra...................................................... 17,22
Maquinaria..................................................... 4,12
Materials........................................................ 146,35

TOTAL PARTIDA........................................... 167,69
FD9574701    m   Recobriment ext.p/claveg.tub form.D=20cm,15cm HM-20/P/20/I      

Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 20 cm, amb 15
cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. S'inclou dins
d'aquest criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir.

Ma d'obra...................................................... 3,84
Materials........................................................ 9,79

TOTAL PARTIDA........................................... 13,63
ED7FR714     m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=400mm,SN

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400
mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix , llit de sorra de 15 cm de gruix  i reblert amb sorra fins a 30 cm per so-
bre del tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de
la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues
de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar (ingerts
clicks, colzes,etc.).

Ma d'obra...................................................... 44,68
Maquinaria..................................................... 6,71
Materials........................................................ 171,83

TOTAL PARTIDA........................................... 223,22
FD959270     m   Recobriment ext.p/claveg.tub form.D=40cm,15cm HM-20/P/20/I      

Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb 15
cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. S'inclou dins
d'aquest criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir.

Ma d'obra...................................................... 3,46
Materials........................................................ 11,12

TOTAL PARTIDA........................................... 14,58
ED7FR814     m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=500mm,SN

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 500
mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix , llit de sorra de 15 cm de gruix  i reblert amb sorra fins a 30 cm per so-
bre del tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de
la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues
de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar (ingerts
clicks, colzes,etc.).

Ma d'obra...................................................... 44,68
Maquinaria..................................................... 8,05
Materials........................................................ 240,59

TOTAL PARTIDA........................................... 293,32
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QUADRE DE PREUS 2
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI UD RESUM PREU

FD95B470     m   Recobriment ext.p/claveg.tub form.D=50cm,15cm HM-20/P/20/I      
Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 50 cm, amb 15
cm de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. S'inclou dins
d'aquest criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir.

Ma d'obra...................................................... 5,13
Materials........................................................ 14,08

TOTAL PARTIDA........................................... 19,21
FDGZU010     m   Banda cont.plàstic,color,30cm,col.locada llarg rasa,20cm sobre c

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Ma d'obra...................................................... 0,20
Materials........................................................ 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 0,31
ED35UA20     u   Pericó pas form.prefabricat+fons,40x40cmx45cm,p/evacuació,tapa f

Formació de pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària,
per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricada. Tot conforme ordenança
municipal de sanejament de Girona.

Ma d'obra...................................................... 13,92
Materials........................................................ 29,34

TOTAL PARTIDA........................................... 43,26
G2225311     m3  Excavació pou h<=2m,terr.fluix.,m.mec.,càrrega                  

Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny fluix , amb mitjans mecànics, i càrrega so-
bre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, 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 DF. No s'ha d'a-
bonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el trans-
port del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talus-
sos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci 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 esllav issaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. No s'inclou dins d'aquest criteri el
tall prev i de les excavacions amb explosiu.

Ma d'obra...................................................... 0,79
Maquinaria..................................................... 9,23
Materials........................................................ 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 10,03
2DB184B5     u   Pou D=100cm,h=2,0m,solera HM-20/P/20/I, 15cm,mitja canya ,maó ca

Formació de pou circular de registre de diàmetre interior 100 cm, de 2,0 m de fondària, amb sole-
ra de formigó HM-20/P/20/I, de 30 cm de gruix  amb mitja canya per a tub de diàmetre 80 cm,
paret de maó calat de gruix  30 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 en el
tram que contacta amb el col·lector i peça prefabricada de formigó en la seva part superior amb el
con de reducció. Inclou bastiment i tapa de fosa dúctil D400 abatible mecanitzada i senyalitzada
de diàmetre 60 cm i graons de polipropilè armat de 250x350x250 mm i 3kg de pes. Tots els ma-
terials compliran l'ordenança de sanejament de Girona.

Ma d'obra...................................................... 359,08
Maquinaria..................................................... 15,50
Materials........................................................ 358,08

TOTAL PARTIDA........................................... 732,61
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QUADRE DE PREUS 2
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI UD RESUM PREU

GD5JB2581    u   Caixa embornal+reixa prefabr.fosa dúctil, model Delta 50 o equiv
Subministrament i col·locació de caixa per embornal sifònic amb reixa drenant, model Delta 50
SF570D4 de FD Benito o equivalent, classe resistent D400 a 400KN, complint EN 124, tot el
cos d'una sola peça, revestit amb pintura epoxy negra, amb sortida amb junta de goma per tub
de pvc d.200mm. Inclou tots els mitjans aux iliars. Col·locat i funcionant.

Ma d'obra...................................................... 35,60
Materials........................................................ 250,00

TOTAL PARTIDA........................................... 285,60
GD5Z8CDK1    u   Caixa interceptor+reixa prefabr. fosa dúctil, model Norinco o eq

Subministrament i col·locació de caixa d'interceptor amb bastiment (tot una peça) i reixa, tot el
conjunt de fosa dúctil D400 EN-124, marca Norinco model per Clabsa o equivalent, de 5ml de
longitud i 1m d'amplada i una profunditat de 70cm. amb sortida per a tub de 200mm. Inclou totes
les ajudes per a la seva col·locació.

Ma d'obra...................................................... 226,42
Materials........................................................ 680,69

TOTAL PARTIDA........................................... 907,11
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QUADRE DE PREUS 2
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 07 REPOSICIONS                                                     
F9B11102     m2  Paviment llambordí granít.18x9x12cm,col.mort.1:6+beurada        

Paviment de llambordins de pedra de Girona de 18x9x12 cm, col·locats amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments ex teriors:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix  el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix  el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

Ma d'obra...................................................... 24,99
Maquinaria..................................................... 0,06
Materials........................................................ 34,14

TOTAL PARTIDA........................................... 59,19
F962A87A     m   Vorada corba pedra granít. buixardada,20x25cm,sob/base form. HM-

Vorada corba de pedra granítica escairada, buixardada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Ma d'obra...................................................... 14,85
Materials........................................................ 43,84

TOTAL PARTIDA........................................... 58,69
F9365H11     m3  Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat          

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat

Ma d'obra...................................................... 10,06
Maquinaria..................................................... 0,70
Materials........................................................ 64,37

TOTAL PARTIDA........................................... 75,13
29522012     m2  Ferm flexible freq.mitjana,pav.bitu.cont.calent+base tot-u art.,

Ferm flex ible per a freqüència mitjana de trànsit pesat, format per pav iment de mescla bituminosa
contínua en calent amb base de tot-u artificial, sobre esplanada E2

Ma d'obra...................................................... 0,86
Maquinaria..................................................... 1,98
Materials........................................................ 23,47

TOTAL PARTIDA........................................... 26,31
445CU0011    u   Reposició de llosa de rampa de form.vist amb barana             

Reposició de llosa volada de formigó armat per anar v ist amb barana d'acer corten, per tal de
restaurar l'estat original d'aquesta. Inclou ferro, encofrat, formigó, barana, remats i encasts i  tots
els mitjans aux iliars.

Ma d'obra...................................................... 13.047,02
Maquinaria..................................................... 361,71
Materials........................................................ 4.727,51

TOTAL PARTIDA........................................... 18.136,55
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QUADRE DE PREUS 2
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 08 SERVEIS AFECTATS MODIFICATS                                     
SUBCAPITOL 08.01 AIGUA POTABLE                                                   
APARTAT 08.01.01 INSTAL. AIGUA POTABLE                                           
FFB1F425     m   Tub polietilè PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió no-
minal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de
la rasa. Segons normativa específica de fitxes de materials homologats del servei d'aigua potable
a Girona.

Ma d'obra...................................................... 15,21
Materials........................................................ 20,92

TOTAL PARTIDA........................................... 36,13
GF11F2251    m   Tub acer inox. s/sold.,D=150mm 6",soldat,col.fons rasa          

Tub d'acer inox idable 304 sense soldadura de diàmetre nominal 6" 150mm, segons la norma
DIN 304 i EN ISO 2440 ST-35, soldat i col.locat al fons de la rasa. Segons normativa específica
de fitxes de materials homologats del servei d'aigua potable a Girona.

Ma d'obra...................................................... 50,70
Maquinaria..................................................... 6,76
Materials........................................................ 492,76

TOTAL PARTIDA........................................... 550,22
GN12F324     u   Vàlvula comporta+brides,DN=150mm,PN=10bar,bronze,munt.pericó can

Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada. Segons normativa específica de fit-
xes de materials homologats del servei d'aigua potable a Girona.

Ma d'obra...................................................... 115,53
Materials........................................................ 560,73

TOTAL PARTIDA........................................... 676,26
GN12D324     u   Vàlvula comporta+brides,DN=100mm,PN=10bar,bronze,munt.pericó can

Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada. Segons normativa específica de fit-
xes de materials homologats del servei d'aigua potable a Girona.

Ma d'obra...................................................... 60,42
Materials........................................................ 369,68

TOTAL PARTIDA........................................... 430,10
GJSMU010     u   Hidrant reg 2''                                                 

Hidrant de reg 2'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica, filtre caçapedres, 2 vàlvules de
comporta, ventosa amb vàlvula de bola d'aïllament i accessoris d'unió amb la canonada principal
i de muntatge de mecanismes, apta per a una pressió màx ima de 6 bar, completament muntat i
provat, amb unions i accessoris. Segons normativa específica de fitxes de materials homologats
del servei d'aigua potable a Girona.

Ma d'obra...................................................... 211,25
Maquinaria..................................................... 235,50
Materials........................................................ 210,87

TOTAL PARTIDA........................................... 657,62
GFBB7625     u   Colze 45a55°,manip.,polietilè,HDPE,D=110mm,PN=6bar,soldat       

Colze de 45 a 55 ° manipulat, de polietilè de densitat alta de 110 mm de DN i 6 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, soldat i col.locat al fons de la rasa. Segons normativa espe-
cífica de fitxes de materials homologats del servei d'aigua potable a Girona.

Ma d'obra...................................................... 19,31
Materials........................................................ 75,15

TOTAL PARTIDA........................................... 94,46
GFBB76251    u   Collarí per unió tub ac.inox.150mm a pe 110mm                   

Subministrament i col·locació de collarí de goma amb brides d'acer inox idable per aigua potable
amb pressió, per unir tubs de diàmetre 110mm amb tubs de 150mm. Segons normativa específi-
ca de fitxes de materials homologats del servei d'aigua potable a Girona.

Ma d'obra...................................................... 19,31
Materials........................................................ 498,31

TOTAL PARTIDA........................................... 517,62
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REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI UD RESUM PREU

GFBB76252    u   Connexió per unió tub ac.inox.150mm a pe 110mm                  
Connex ió de tubs d'aigua potable amb pressió, per unir tubs de diàmetre 110mm amb tubs de
150mm. Segons normativa específica de fitxes de materials homologats del servei d'aigua pota-
ble a Girona.

Ma d'obra...................................................... 19,31
Materials........................................................ 332,34

TOTAL PARTIDA........................................... 351,65
GDDZ5DD4     u   Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=600mm,D400

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de dià-
metre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Segons normativa es-
pecífica de fitxes de materials homologats del servei d'aigua potable a Girona.

Ma d'obra...................................................... 13,78
Materials........................................................ 78,92

TOTAL PARTIDA........................................... 92,70
CDQAIG01     u   Control de qualitat i proves de servei aigua potable            

Control de qualitat i proves de servei de la nova instal·lació d'aigua potable.
Materials........................................................ 178,50

TOTAL PARTIDA........................................... 178,50
APARTAT 08.01.02 OBRA CIVIL AIGUA POTABLE                                        
G2194XK5     m2  Demol.paviment mescla bituminosa,g<=20cm,ampl.<=2m,retro.+mart.t

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix  i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou part proporcional de tall
amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm.

Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
Ma d'obra...................................................... 3,98
Maquinaria..................................................... 7,03
Materials........................................................ 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 11,07
F2194JB5     m2  Demol.paviment panot.sob/form.,g<=10cm,ampl.<=2m,retro.+mart.tre

Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.

Maquinaria..................................................... 5,08

TOTAL PARTIDA........................................... 5,08
F2224622     m3  Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplà

Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, 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 DF. No s'ha d'a-
bonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el trans-
port del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talus-
sos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci 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 esllav issaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Ma d'obra...................................................... 7,87
Maquinaria..................................................... 33,94
Materials........................................................ 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 41,93
G2A110001    m3  Subministr.sorra selec.aport.                                   

Subministrament de sorra seleccionada d'aportació
Materials........................................................ 20,65

TOTAL PARTIDA........................................... 20,65
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G2A11000     m3  Subministr.terra selec.aport.                                   
Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Materials........................................................ 9,50

TOTAL PARTIDA........................................... 9,50
GFZA3A60     u   Dau ancoratge peces T cond.D=150-160mm                          

Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en T en conduccions de diàmetre entre
150 i 160 mm, inclosa la col.locació d'armadures i el v ibratge del formigó

Ma d'obra...................................................... 31,68
Materials........................................................ 60,40

TOTAL PARTIDA........................................... 92,08
GFZA3A40     u   Dau ancoratge peces T cond.D=100-110mm                          

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

Ma d'obra...................................................... 15,12
Materials........................................................ 29,09

TOTAL PARTIDA........................................... 44,21
GDK256F3     u   Pericó 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó 290x140x100mm,s

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix  de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

Ma d'obra...................................................... 39,16
Materials........................................................ 19,54

TOTAL PARTIDA........................................... 58,70
G2R24200     m3  Classif.residus cons. res.inerts,no espec.,especials,           

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DE-
CRETO 105/2008, amb mitjans manuals. Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat
d'acord amb les especificacions de la DT.

Ma d'obra...................................................... 15,74
Materials........................................................ 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 15,98
G2R65431     m3  Càrrega i Transp.residus a abocador.,rec.10-15km,cam.7t         

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritza-
da de gestio de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació
que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèv iament i expressament per la DF. La unitat d'obra no in-
clou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per
esponjament d'un 35% .

Maquinaria..................................................... 10,79

TOTAL PARTIDA........................................... 10,79
G2R45039     m3  Càrrega i Transp.terres a abocador.,rec.10-15km,cam.7t          

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 15 km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat
amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèv iament i
expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment
de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix : 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

Maquinaria..................................................... 9,17

TOTAL PARTIDA........................................... 9,17
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QUADRE DE PREUS 2
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI UD RESUM PREU

G2RA7M00     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra c
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra contaminada especials, procedents
d'excavació, amb codi 170503* segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador
o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou l'emissió del certificat per part de
l'entitat receptora.

Materials........................................................ 17,89

TOTAL PARTIDA........................................... 17,89
G2RA2640     m3  Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=<1,10t/m3           

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una densitat infe-
rior a 1,10 t/m3, procedents de demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Resi-
dus (ORDEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipo-
sitat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes
i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou l'emissió del
certificat per part de l'entitat receptora.

Materials........................................................ 18,16

TOTAL PARTIDA........................................... 18,16
SUBCAPITOL 08.02 ELECTRICITAT                                                    
APARTAT 08.02.01 INSTAL. ELECTRICITAT                                            
ELECTRFECSA01 u   Modificació instal·lació fecsa endesa                           

Cost de l'instal·lació de la modificació de la xarxa ex istent de baixa tensió elèctrica per tal d'efec-
tuar soterraments i ampliacions de trenat aeris, segons les prev isions reflexades en l'estudi valo-
rat, amb referència de sol·licitud 0342958 de 09/10/2008, fetes per l'empresa responsable del ser-
vei ex istent Fecsa Endesa. Inclou tramitació, plànols "as built", topografia, tècnics, legalitza-
ció,etc.

Materials........................................................ 17.558,62

TOTAL PARTIDA........................................... 17.558,62
APARTAT 08.02.02 OBRA CIVIL ELECTRICITAT                                         
OCFECSAENDESA u   Modificació d'instal·lació existent de baixa tensió per tal d'ef

Obra civ il de la Modificació d'instal·lació ex istent de baixa tensió per tal d'efectuar soterraments i
ampliacions de trenat aeris, segons les prev isions reflexades en l'estudi valorat, amb referència
de sol·licitud 0342958 de 09/10/2008, fetes per l'empresa responsable del servei ex istent Fecsa
Endesa. Inclou tramitació, plànols "as built", topografia, tècnics, legalització,etc.

Materials........................................................ 25.959,86

TOTAL PARTIDA........................................... 25.959,86
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QUADRE DE PREUS 2
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 09 SEGURETAT I SALUT LABORAL                                       
SUBCAPITOL 09.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         
H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g        

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homo-
logat segons UNE-EN 812.

Materials........................................................ 6,09

TOTAL PARTIDA........................................... 6,09
H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i trac-
tament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Materials........................................................ 5,74

TOTAL PARTIDA........................................... 5,74
H1432012     u   Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll          

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

Materials........................................................ 18,23

TOTAL PARTIDA........................................... 18,23
H1441201     u   Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.                        

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405
Materials........................................................ 0,75

TOTAL PARTIDA........................................... 0,75
H145E003     u   Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homol

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,
-2, -3 i UNE-EN 420. Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida
d'obra amb els criteris següents: Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tor-
nar a utilitzar.

Materials........................................................ 2,66

TOTAL PARTIDA........................................... 2,66
H145C002     u   GUANTS PROTECCIÓ C/RISCS MECÀNICS NIVELL 3                      

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Materials........................................................ 5,42

TOTAL PARTIDA........................................... 5,42
H145K4B9     u   Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420. Criteri d'amidament: Es mesurarà en les
unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: Totes les unitats d'obra inclouen
en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a
l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

Materials........................................................ 51,17

TOTAL PARTIDA........................................... 51,17
H1461164     u   Parella botes aigua,PVC,canya alta,p/posada obra form.,plant.met

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

Materials........................................................ 15,09

TOTAL PARTIDA........................................... 15,09
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QUADRE DE PREUS 2
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI UD RESUM PREU

H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis
Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix ina-
da, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreni-
ment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques

Materials........................................................ 13,40

TOTAL PARTIDA........................................... 13,40
H1481343     u   Granota treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),groc

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65% -35% ), co-
lor groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

Materials........................................................ 63,42

TOTAL PARTIDA........................................... 63,42
H1487460     u   Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/o.púb.,PVC sold.,g=0,4mm,viu      

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix , de color v iu, homologat segons UNE-EN 340

Materials........................................................ 6,44

TOTAL PARTIDA........................................... 6,44
SUBCAPITOL 09.02 PROTECCIONS COL·LECTIVES                                        
H1511212     m2  Prot.talús+malla+pol anc.barr.acer,cables,1malla tripletorsió, D

Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb ca-
bles, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de
polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix

Ma d'obra...................................................... 6,30
Materials........................................................ 7,99

TOTAL PARTIDA........................................... 14,29
HB2A1111     m   Perf.long.acer galv.doble ona p/barrera seguretat,col.+desmuntat

Perfil longitudinal flex ible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AAS-
HO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra...................................................... 4,70
Materials........................................................ 18,16

TOTAL PARTIDA........................................... 22,86
H6AA2111     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de
4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formi-
gó, amb lona opaca i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra...................................................... 1,57
Materials........................................................ 1,10

TOTAL PARTIDA........................................... 2,67
HBC1B001     m   Cinta balisament adh.refl.vermell/blanc,desmuntatge inclòs      

Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge in-
clòs

Ma d'obra...................................................... 0,79
Materials........................................................ 0,22

TOTAL PARTIDA........................................... 1,01
H15B3003     u   Escala port.dielèc.,FV,llarg.=3,2m                              

Escala portàtil dielèctrica de fibra de v idre i llargada 3,2 m
Materials........................................................ 225,75

TOTAL PARTIDA........................................... 225,75
HBC12100     u   Con de plàstic reflector h=30cm                                 

Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçada
Ma d'obra...................................................... 0,24
Materials........................................................ 5,59

TOTAL PARTIDA........................................... 5,83
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QUADRE DE PREUS 2
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL 09.03 SENYALITZACIÓ                                                   
HBB11111     u   Placa pintura reflectant triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Ma d'obra...................................................... 15,74
Materials........................................................ 29,91

TOTAL PARTIDA........................................... 45,65
HBB21641     u   Placa pintura reflectant 25x145cm,p/senyal.tràn.,fix.mec.+desmun

Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Ma d'obra...................................................... 23,61
Materials........................................................ 63,23

TOTAL PARTIDA........................................... 86,84
HBBA1511     u   Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mecànicament+

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fi-
xada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra...................................................... 2,36
Materials........................................................ 18,09

TOTAL PARTIDA........................................... 20,45
HBC12100     u   Con de plàstic reflector h=30cm                                 

Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçada
Ma d'obra...................................................... 0,24
Materials........................................................ 5,59

TOTAL PARTIDA........................................... 5,83
HBC1EAJ1     u   Garlanda lluminosa llarg.=25m,6làmpades,bat.12V,desmuntatge     

Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

Ma d'obra...................................................... 24,92
Materials........................................................ 71,22

TOTAL PARTIDA........................................... 96,14
HBBJ0001     u   Semàfor policarbon.,sistema òptic D=210mm,1 cara 3 focus,color l

Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òpti-
ca normal i lent de color normal de vehicles 13/12, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra...................................................... 53,61
Materials........................................................ 226,90

TOTAL PARTIDA........................................... 280,51
H15Z2011     h   Senyaler                                                        

Senyaler
Ma d'obra...................................................... 15,74
Materials........................................................ 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 15,90
HBB20005     u   Senyal manual p/senyalis.                                       

Senyal manual per a senyalista
Materials........................................................ 11,39

TOTAL PARTIDA........................................... 11,39
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REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL 09.04 EQUIPAMENTS                                                     
HQU15Q0A     mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inclòs 

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic
de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb equipament i manteniment inclòs

Materials........................................................ 143,10

TOTAL PARTIDA........................................... 143,10
HQU1521A     mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 2,4x2,4x2,3m,inst.lampist.,i

Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliu-
retà de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, en-
dolls i protecció diferencial. Inclou manteniment i tot l'equipament necessari per a la seva utilitza-
ció.

Materials........................................................ 125,93

TOTAL PARTIDA........................................... 125,93
HQU1A20A     mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de po-
liuretà de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.  Inclou manteniment i tot l'equipament necessari
per a la seva utilització.

Materials........................................................ 101,21

TOTAL PARTIDA........................................... 101,21
HQUA1100     u   Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS                    

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el tre-
ball

Materials........................................................ 109,80

TOTAL PARTIDA........................................... 109,80
SUBCAPITOL 09.05 FORMACIÓ I  MANTENIMENT                                          
H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra. Inclou l'aportació del recurs pre-
ventiu a l'obra.

Ma d'obra...................................................... 15,74
Materials........................................................ 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 15,90
H15Z1001     h   Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.                         

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
Ma d'obra...................................................... 35,60
Materials........................................................ 0,36

TOTAL PARTIDA........................................... 35,96
HQUZM000     h   Mà obra,neteja+conservació instal.lacions                       

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
Ma d'obra...................................................... 15,74
Materials........................................................ 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 15,90
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REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 10 CONTROL DE QUALITAT                                             
SUBCAPITOL 10.01 TUBS PVC                                                        
JFA1120A     u   Determinació mides 1tub PVC                                     

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2
Materials........................................................ 60,72

TOTAL PARTIDA........................................... 60,72
JFA19C01     u   Assaig flexió transversal 1tub mat.plàst.DN<400 mm              

Assaig d'aixafament o de flex ió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre,
com a màxim, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abasta-
ment d'Aigua

Materials........................................................ 194,34

TOTAL PARTIDA........................................... 194,34
JFA19F01     u   Assaig flexió transversal 1tub mat.plàst.DN=800-1000mm          

Assaig d'aixafament o de flex ió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre
800 i 1000 mm, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abasta-
ment d'Aigua

Materials........................................................ 379,56

TOTAL PARTIDA........................................... 379,56
JFA1800A     u   Asssaig tracció+fluèn./trenc.                                   

Assaig a tracció, amb determinació de l'esforç màxim (en el punt de fluència o en el de trenca-
ment) , segons la norma UNE-EN 1452-2

Materials........................................................ 131,59

TOTAL PARTIDA........................................... 131,59
JFA1410A     u   Determ.comport.enfront calor 1most.tub PVC                      

Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de tub de PVC, segons la norma
UNE-EN 1452-2

Materials........................................................ 107,72

TOTAL PARTIDA........................................... 107,72
JFA16A06     u   Absorció aigua p/immersió 23ºC 1most.tub mat.plàst.             

Determinació de l'absorció d'aigua, per immersió a 23°C d'una mostra de tub de material plàstic,
segons la norma UNE-EN ISO 62

Materials........................................................ 175,96

TOTAL PARTIDA........................................... 175,96
JFV1110A     dia Prova funcionament tram xarxa sanejament                        

Prova de funcionament d'un tram de xarxa de sanejament, segons Control de Qualitat prev ist en
l'ordenança de sanejament de Girona.

Materials........................................................ 624,01

TOTAL PARTIDA........................................... 624,01
INSPTV       dia Inspecció TV xarxa sanejament                                   

Inspecció TV xarxa de sanejament amb càmera. Inclou redacció d'informe amb trams, pendents,
pous, profunditats, localització amb distàncies i DVD. Inclou entrega de plànol "as built".

Materials........................................................ 312,01

TOTAL PARTIDA........................................... 312,01
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SUBCAPITOL 10.02 FERMS I REBLERTS                                                
J03D310E     u   Ass.normalitzat classificació,1sòl                              

Assaig normalitzat de classificació d'un sòl, segons la norma ASTM D 2487
Materials........................................................ 17,01

TOTAL PARTIDA........................................... 17,01
J03D8208     u   Ass.picon.mèt.Proc.modif.,1most.sòl                             

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501 o NLT 108

Materials........................................................ 58,98

TOTAL PARTIDA........................................... 58,98
J03DL90L     u   Compactació martell vibrant,1proveta sòl tractat                

Compactació amb martell v ibrant d'una proveta de sòl tractat, segons la norma NLT 310
Materials........................................................ 59,48

TOTAL PARTIDA........................................... 59,48
J03DA209     u   Determ.ind.CBR lab.proct.modi.,1most.sòl                        

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

Materials........................................................ 110,54

TOTAL PARTIDA........................................... 110,54
J03DK20H     u   Det.mat.orgànica (permanganat),1most.sòl                        

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mos-
tra de sòl, segons la norma UNE 103204

Materials........................................................ 39,44

TOTAL PARTIDA........................................... 39,44
J03DR10P     u   Det.i/s.hum./densi.mèt.isòtops,1sòl                             

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons
la norma ASTM D 3017 e1

Materials........................................................ 12,48

TOTAL PARTIDA........................................... 12,48
SUBCAPITOL 10.03 FORMIGONS                                                       
J060770A     u   Mostreig+Abrams+recapç+compr.,5prov.cil.15x30cm                 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

Materials........................................................ 90,72

TOTAL PARTIDA........................................... 90,72
J060N10L     u   Determ.cont.ciment,form.endurit                                 

Determinació del contingut de ciment d'un formigó endurit, segons la norma ASTM C 1084
Materials........................................................ 662,23

TOTAL PARTIDA........................................... 662,23
J060K10R     u   Det.profund.penetració aigua,form.endurit                       

Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit, segons la
norma UNE-EN 12390-8

Materials........................................................ 408,43

TOTAL PARTIDA........................................... 408,43
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SUBCAPITOL 10.04 PAVIMENTS                                                       
APARTAT 10.04.01 MESCLES BITUMINOSES                                             
J9H1210F     u   Determ.contingut lligant 1most.mescla bituminosa                

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT
164

Materials........................................................ 40,74

TOTAL PARTIDA........................................... 40,74
J9H1410A     u   Assaig Marshall 1most.mescla bituminosa                         

Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i
fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT
168

Materials........................................................ 123,76

TOTAL PARTIDA........................................... 123,76
J9H1711B     u   Deform.plàstica (Hubbad-Field) 1most.mescla bituminosa granulat 

Determinació de la resistència a la deformació plàstica (aparell Hubbad-Field) d'una mostra de
mescla bituminosa de granulat fi, segons la norma NLT 160

Materials........................................................ 175,51

TOTAL PARTIDA........................................... 175,51
J9H1810C     u   Determ.resist.compres. simple 1most.mescla bituminosa           

Determinació de la resistència a la compressió simple d'una mostra de mescla bituminosa, se-
gons la norma NLT 161

Materials........................................................ 200,94

TOTAL PARTIDA........................................... 200,94
J9H1B400     u   Control temperatures execució pavim.mescla bitum.calent         

Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent
Materials........................................................ 15,61

TOTAL PARTIDA........................................... 15,61
APARTAT 10.04.02 PEDRA NATURAL                                                   
J9B15202     u   Assaig desgast fregament,1most.llambordí granític               

Assaig de desgast per fregament d'una mostra de llambordí granític, segons la norma UNE-EN
1342

Materials........................................................ 167,37

TOTAL PARTIDA........................................... 167,37
J9B17202     u   Determ.resistència compressió,1most.llambordí granític          

Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de llambordí granític, segons la nor-
ma UNE-EN 1342

Materials........................................................ 95,22

TOTAL PARTIDA........................................... 95,22
J9B18201     u   Determ.pes específic,1most.llambordí granític                   

Determinació del pes específic d'una mostra de llambordí granític, segons la norma UNE-EN
1936

Materials........................................................ 53,59

TOTAL PARTIDA........................................... 53,59
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QUADRE DE PREUS 2
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI UD RESUM PREU

APARTAT 10.04.03 PANOTS                                                          
J9C11F3A     u   Determ.caract.geomètriques,1most.4peces panot                   

Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot, segons la
norma UNE-EN 1339

Materials........................................................ 77,09

TOTAL PARTIDA........................................... 77,09
J9C12F3A     u   Determ.resistència flexió,1most.4peces panot                    

Determinació de la resistència a la flex ió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

Materials........................................................ 135,13

TOTAL PARTIDA........................................... 135,13
J9C13F3A     u   Determ.resistència abrasió,1most.4peces panot                   

Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

Materials........................................................ 146,21

TOTAL PARTIDA........................................... 146,21
J9C14F3A     u   Determ.coef.absorció aigua,1most.4peces panot                   

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons la nor-
ma UNE-EN 1339

Materials........................................................ 66,45

TOTAL PARTIDA........................................... 66,45
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01 ENDERROCS                                                       
01.01 m3  Enderroc fonam. form.arm.,compres.,càrrega man/mec.             

Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de v olum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aix ecats abans de
començar l'enderroc i els aix ecats al finalitzar l'enderroc, aprov ats per la DF.

A0125000     0,400 h   Oficial 1a soldador                                             16,19 6,48
A0140000     0,500 h   Manobre                                                         15,74 7,87
A0150000     1,200 h   Manobre especialista                                            13,33 16,00
C1101200     0,600 h   Compressor+dos martells pneumàtics                              14,67 8,80
C1315020     0,100 h   Retroex cav adora mitjana                                         67,87 6,79
C200S000     0,400 h   Equip tall ox iacetilènic                                        6,64 2,66
A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    30,40 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb SIS CÈNTIMS

01.02 m2  Enderroc,llosana volada,form.arm.,mà+compress.càrrega manual    
Enderroc de llosana v olada de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment ex ecutada, amidada segons les especificacions de la DT.

A0125000     0,200 h   Oficial 1a soldador                                             16,19 3,24
A0140000     0,700 h   Manobre                                                         15,74 11,02
A0150000     0,900 h   Manobre especialista                                            13,33 12,00
C1101200     0,450 h   Compressor+dos martells pneumàtics                              14,67 6,60
C200S000     0,200 h   Equip tall ox iacetilènic                                        6,64 1,33
A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    26,30 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

01.03 m2  Demol.paviment llamb. sob/terra,ampl.<=2m,mitj.mecàn.+càrrega ca
Demolició de pav iment de llambordins col.locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càr-
rega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de pav iment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

C1315020     0,050 h   Retroex cav adora mitjana                                         67,87 3,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

01.04 m2  Demol.paviment mescla bituminosa,g<=20cm,ampl.<=2m,retro.+mart.t
Demolició de pav iment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix  i fins a 2 m d'amplària amb retroex cav ado-
ra amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou part proporcional de tall amb serra de disc de pav iment de
mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm.

Criteri d'amidament: m2 de pav iment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
C1105A00     0,065 h   Retroex cav adora amb martell trencador                           60,43 3,93
C1315020     0,015 h   Retroex cav adora mitjana                                         67,87 1,02
G219Q105     2,000 m   Tall serra disc pav iment mescles bitum. o form., fins fondària 2 3,06 6,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SET CÈNTIMS

01.05 m2  Demol.paviment panot.sob/form.,g<=10cm,ampl.<=2m,retro.+mart.tre
Demolició de pav iment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 2 m d'amplària amb re-
troex cav adora amb martell trencador i càrrega sobre camió.

C1105A00     0,066 h   Retroex cav adora amb martell trencador                           60,43 3,99
C1315020     0,016 h   Retroex cav adora mitjana                                         67,87 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.06 m   Demol.claveguera D=200cm,form.vibrpr.,solera=20cm,m.mec.+càrrega
Demolició de clav eguera de diàmetre 200 cm màx im, de formigó v ibropremsat amb solera de 20 cm de formigó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix  de l'element, segons les especificacions de
la DT.

A0150000     0,700 h   Manobre especialista                                            13,33 9,33
C1101200     0,350 h   Compressor+dos martells pneumàtics                              14,67 5,13
C1315020     0,080 h   Retroex cav adora mitjana                                         67,87 5,43
A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    9,30 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb TRES CÈNTIMS

01.07 m   Demol.claveguera D<=60cm,form.vibrpr.,solera=15cm,m.mec.+càrrega
Demolició de clav eguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x 60 cm, de formigó v ibropremsat amb solera de
15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix  de l'element, segons les especificacions de
la DT.

A0150000     0,180 h   Manobre especialista                                            13,33 2,40
C1101200     0,090 h   Compressor+dos martells pneumàtics                              14,67 1,32
C1315020     0,039 h   Retroex cav adora mitjana                                         67,87 2,65
A%AUX0010150 1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    2,40 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

01.08 u   Demol.embornal 70x30x85cm,paret 15cm maó,m.mec.+càrrega cam.    
Demolició d'embornal de 70x 30x 85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

C1315020     0,080 h   Retroex cav adora mitjana                                         67,87 5,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

01.09 m   Demol.interceptor 84x50cm,paret 30cm maó,solera=15cm,compressor+
Demolició d'interceptor de 84x 50 cm de parets de 30 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb compres-
sor i càrrega mecànica sobre camió

A0150000     0,286 h   Manobre especialista                                            13,33 3,81
C1101200     0,143 h   Compressor+dos martells pneumàtics                              14,67 2,10
C1315020     0,086 h   Retroex cav adora mitjana                                         67,87 5,84
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    3,80 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES                                             
02.01 m2  Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.                          

Neteja i esbrossada del terreny , amb mitjans mecànics i càrrega
C1311120     0,010 h   Pala carregadora,mitjana,sobre pneumàtics                       62,98 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

02.02 m3  Excavació desmunt terr.fluix,m.mec.,càrrega cam.                
Ex cav ació en zona de desmunt, de terreny  fluix , amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

A0140000     0,010 h   Manobre                                                         15,74 0,16
C1311270     0,024 h   Pala carregadora s/,mitjana,s/,erugues 119kW                    88,17 2,12
A%AUX00100150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 0,20 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

02.03 m3  Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny fluix,m.mec.+aplec lateral   
Ex cav ació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny  fluix , amb mitjans mecànics i aplec
lateral de terra per posterior reblert de rasa. Inclou part proporcional d'estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb
mòduls metàl.lics d'acer.
 Criteri d'amidament: m3 de v olum ex cav at segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transv ersals del terreny  aix ecats abans de començar les obres i els perfils teòrics asseny alats als plànols,
amb les modificacions aprov ades per la DF. No s'ha d'abonar l'ex cés d'ex cav ació que s'hagi produït sense l'auto-
rització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrre-
ga, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta ex e-
cució 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 sev a creació, i la sev a eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllav issaments no prov ocats, sempre que s'hagin observ at totes les prescripcions relativ es a ex cav acions, enti-
bacions i v oladures.

A0140000     0,050 h   Manobre                                                         15,74 0,79
C1315020     0,117 h   Retroex cav adora mitjana                                         67,87 7,94
G2315A03     1,000 m2  Estrebada rasa,h<=3m mòdul met.acer                             15,95 15,95
A%AUX00100150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 0,80 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

02.04 m3  Excav.rasa,h<=2m,ampl.<=1m,terreny fluix,m.mec.+aplec lateral   
Ex cav ació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en terreny  fluix , amb mitjans mecànics.
Criteri d'amidament: m3 de v olum ex cav at segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transv ersals del terreny  aix ecats abans de començar les obres i els perfils teòrics asseny alats als plànols,
amb les modificacions aprov ades per la DF.No s'ha d'abonar l'ex cés d'ex cav ació que s'hagi produït sense l'auto-
rització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrre-
ga, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta ex e-
cució 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 sev a creació, i la sev a eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllav issaments no prov ocats, sempre que s'hagin observ at totes les prescripcions relativ es a ex cav acions, enti-
bacions i v oladures.

A0140000     0,010 h   Manobre                                                         15,74 0,16
C1315020     0,091 h   Retroex cav adora mitjana                                         67,87 6,18
G2315A03     1,000 m2  Estrebada rasa,h<=3m mòdul met.acer                             15,95 15,95
A%AUX00100150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 0,20 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
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REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

02.05 m3  Excavació pou h<=2m,terr.compact.,m.mec.,càrrega                
Ex cav ació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny  compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.

A0140000     0,050 h   Manobre                                                         15,74 0,79
C1315020     0,170 h   Retroex cav adora mitjana                                         67,87 11,54
A%AUX00100150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 0,80 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

02.06 m3  Rebliment+picon.rasa,a0,6-1,5m,mat.toler.,g<=25cm,picó vibrant,9
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95 % PM

A0150000     0,220 h   Manobre especialista                                            13,33 2,93
C1315020     0,100 h   Retroex cav adora mitjana                                         67,87 6,79
C133A030     0,220 h   Picó v ibrant,dúplex ,1300 kg                                     10,55 2,32
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    2,90 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VUIT CÈNTIMS

02.07 m2  Acabat+allisada talús,m.mec.                                    
Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

A0140000     0,022 h   Manobre                                                         15,74 0,35
C1315220     0,012 h   Retroex cav adora mitjana,erugues                                 98,63 1,18
A%AUX00100150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 0,40 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 03 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
03.01 m3  Classif.residus cons. res.inerts,no espec.,especials,           

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008,
amb mitjans manuals. Criteri d'amidament: m3 de v olum realment classificat d'acord amb les especificacions de la
DT.

A0140000     1,000 h   Manobre                                                         15,74 15,74
A%AUX00100150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 15,70 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

03.02 m3  Càrrega i Transp.residus a abocador.,rec.10-15km,cam.7t         
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritzada de gestio de re-
sidus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Criteri d'amidament: m3
de v olum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'ex cav ació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsev ol altre acceptat prèv iament i ex pressament per
la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un in-
crement per esponjament d'un 35%.

C1311120     0,037 h   Pala carregadora,mitjana,sobre pneumàtics                       62,98 2,33
C1501700     0,233 h   Camió transp.7 t                                                36,31 8,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

03.03 m3  Càrrega i Transp.terres a abocador.,rec.10-15km,cam.7t          
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de 7
t, amb un recorregut de fins a 15 km. Criteri d'amidament: m3 de v olum amidat amb el criteri de la partida d'obra
d'ex cav ació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècni-
ques, o qualsev ol altre acceptat prèv iament i ex pressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'a-
bocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris
següents:
- Ex cav acions en terreny  fluix : 15%
- Ex cav acions en terreny  compacte: 20%
- Ex cav acions en terreny  de trànsit: 25%
- Ex cav acions en roca: 25%

C1311120     0,035 h   Pala carregadora,mitjana,sobre pneumàtics                       62,98 2,20
C1501700     0,192 h   Camió transp.7 t                                                36,31 6,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb DISSET CÈNTIMS

03.04 m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra c
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra contaminada especials, procedents d'ex cav ació, amb
codi 170503* segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament: m3 de v olum
de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou tots els ca-
nons, tax es i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou l'emissió del certifi-
cat per part de l'entitat receptora.

B2RA7M00     1,000 m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra c 17,89 17,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

03.05 m3  Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=<1,10t/m3           
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una densitat inferior a 1,10 t/m3,
procedents de demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Cri-
teri d'amidament: m3 de v olum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La
unitat d'obra inclou tots els canons, tax es i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre correspo-
nent. Inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora.

B2RA2640     1,000 m3  Disposic.monodipòsit,amb bàscula runa,dens.=<1,10t/m3           18,16 18,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SETZE CÈNTIMS
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CAPITOL 04 ENCAMISAT INTERIOR COL·LECTOR                                   
04.01 m   Netej.+desembuss. claveg.,intr.manega aig.press.pneum.vibrador  

Neteja i desembussada de col·lectors i clav egueres mitjançant camió impulsió-succió amb introducció manual de
mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic v ibrador incorporat des de compressor situat en camió cister-
na

A0121000     0,015 h   Oficial 1a                                                      19,86 0,30
A0140000     0,015 h   Manobre                                                         15,74 0,24
C1502E00     0,015 h   Camió cisterna 8m3                                              41,44 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETZE CÈNTIMS

04.02 m   Fressat interior de col·lector fo d.800mm i inspecció TV        
Fressat interior de col·lector de formigó diàmetre 800mm, per a desincrustació de sedimentacions, arrels,etc., amb
robot fresador. Inclou inspecció amb circuit tancat de TV amb localització d'escomeses pel seu posterior, pendents
trams i numeració pous.

A0121000     0,020 h   Oficial 1a                                                      19,86 0,40
A0140000     0,020 h   Manobre                                                         15,74 0,31
C1503000     0,020 h   Camió grua                                                      51,70 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

04.03 u   Reconeixmement zona obra encamisat                              
Reconeix ement de la zona a encamisar, per personal tècnic qualificat, amb medició ex acta del tram a encamisar,
profunditat de pous, boques de reg ex istents, espais de treball necessaris,etc.

A0121000     8,000 h   Oficial 1a                                                      19,86 158,88
A0140000     8,000 h   Manobre                                                         15,74 125,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

04.04 u   Pou D=100cm,h=2,0m,solera HM-20/P/20/I, 15cm,mitja canya ,maó ca
Formació de pou circular de registre de diàmetre interior 100 cm, de 2,0 m de fondària, amb solera de formigó
HM-20/P/20/I, de 30 cm de gruix  amb mitja cany a per a tub de diàmetre 80 cm, paret de maó calat de gruix  30
cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mix t 1:0,5:4 en el tram que contacta amb el col·lector i peça prefa-
bricada de formigó en la sev a part superior amb el con de reducció. Inclou bastiment i tapa de fosa dúctil D400 aba-
tible mecanitzada i seny alitzada de diàmetre 60 cm i graons de polipropilè armat de 250x 350x 250 mm i 3kg de
pes. Tots els materials compliran l'ordenança de sanejament de Girona.

FDB27469     1,000 u   Solera mitja cany a HM-20/P/20/I,g<15cm,1,2x 1,2m,p/tub D=40cm   50,31 50,31
FDD1A099     2,000 m   Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4             86,83 173,66
FDD1A229     1,000 m   Paret pou circ.D=100cm,g=11,5cm,maó calat,arrebos.+llisc.int.1:0 242,34 242,34
FDDZ6DD4     1,000 u   Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D=600 129,68 129,68
FDDZS005     9,000 u   Graó p/pou registre polipropilè armat,250x 350x 250mm,col.morter 1 15,18 136,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 732,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

04.05 u   Derivació by-pass prèvia a la realitz. d'encamisat. Treball sec.
Deriv ació de l'efluent ex istent dins del col·lector, mitjançant by  pass amb mànega i camió cuba amb bombes suc-
ció-impulsió, per un cabal prev ist màx im de 100m3/h, i aix í treballar en sec durant l'ex ecució de l'encamisat inte-
rior. Inclou la col·locació d'un globus obturador al pou d'aigües amunt del tram en que es treballi. Prev isió de la du-
ració dels treballs 2,5setmanes.

A0121000     120,000 h   Oficial 1a                                                      19,86 2.383,20
A0140000     120,000 h   Manobre                                                         15,74 1.888,80
C1502E00     120,000 h   Camió cisterna 8m3                                              41,44 4.972,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.244,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU MIL DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

04.06 u   Desplaçament munt.+desmunt.eq.encamisat int.col·lectors         
Desplaçament, muntatge i desmuntatge d'equips necessaris per a l'encamisat interior de col·lectors mitjançant mà-
nega rev ersible autoportant realitzat "in situ".

CF1Z11001    1,000 u   Desplaçament munt.+desmunt.eq.encamisat int.col·lectors         6.900,00 6.900,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.900,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS MIL NOU-CENTS EUROS

04.07 m   Encamisat interior estr. col.<900mm diàm. amb mànega revers.    
Encamisat interior estructural per a col·lector / clav eguera de diàmetre inferior a 900mm, mitjançant mànega rev er-
sible autoportant segons ASTM Fl216-98  de materials compostos realitzats in situ, resistents a PH de 2 a 10 i tem-
peratures fins a 40ºC, aplicat a tota la secció del tub  sense que quedin juntes i recuperant la capacitat estructural i
hidràulica del tub. Inclou tots els mitjans aux iliars.

A0121000     0,200 h   Oficial 1a                                                      19,86 3,97
A0140000     0,400 h   Manobre                                                         15,74 6,30
C1502E00     0,400 h   Camió cisterna 8m3                                              41,44 16,58
B8ZAP0001    1,000 m   Mànega interior ASTM FI216-98, rev ersible autoportant           268,71 268,71
MITJAUX01    1,000 u   Mitjans aux iliars div ersos                                      30,00 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 325,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

04.08 u   Fressat interior obertura escomeses amb robot                   
Fressat interior de col·lector per a l'obertura de les escomeses, realitzat amb robot fresador especial per aquest fi.

A0121000     2,000 h   Oficial 1a                                                      19,86 39,72
A0140000     2,000 h   Manobre                                                         15,74 31,48
C1503000     2,000 h   Camió grua                                                      51,70 103,40
MITJAUX02    1,000 u   Mitjans aux iliars v aris                                         4,32 4,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

04.09 m   Inspecció final TV i plànols as built                           
Realització d'inspecció amb circuit tancat de TV del col·lector rehabilitat, mitjançant robot amb càmera i redacció
posterior d'informe i DVD on s'observ in els pendents, trams inspeccionats, alçada de pous, gràfica pendents resul-
tant, informe gràfic de fotografies. L'inspecció anirà conjuntament amb el plànol "as built" del col·lector rehabilitat i
contindrà cotes UTM de tapa i fons de pou, material-secció col·lectors i aportacions, escomeses finals i numeració
de pous. Tot segons les inspeccions prescrites en l'ordenança de sanejament de Girona.

A0121000     0,010 h   Oficial 1a                                                      19,86 0,20
A0140000     0,010 h   Manobre                                                         15,74 0,16
C1503000     0,010 h   Camió grua                                                      51,70 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 05 SUBSTITUCIÓ DE COL·LECTOR                                       
05.01 u   Derivació by-pass durant exec. substitució. Treball sec.        

Deriv ació de l'efluent ex istent dins del col·lector, mitjançant by  pass amb mànega i camió cuba amb bombes suc-
ció-impulsió, per un cabal prev ist màx im de 100m3/h, i aix í treballar en sec durant l'ex ecució de la subsitució del
col·lector. Inclou la col·locació d'un globus obturador al pou d'aigües amunt del tram en que es treballi. Prev isió de
la duració dels treballs 5 setmanes.

A0121000     200,000 h   Oficial 1a                                                      19,86 3.972,00
A0140000     200,000 h   Manobre                                                         15,74 3.148,00
C1502E00     200,000 h   Camió cisterna 8m3                                              41,44 8.288,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.408,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE MIL QUATRE-CENTS VUIT EUROS

05.02 m   Col·lector PVC UNE EN 1401-1 SN4,DN=800mm,a/solera i reblert sor
Subministrament i col·locació de col·lector amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió,
de DN 800 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó
de 15 cm de gruix , llit de sorra de 20 cm de gruix  i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Criteri d'ami-
dament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eix os dels elements o
dels punts per connectar. Aquest criteri inclou la part proporcional de mitjans aux iliars, les pèrdues de material cor-
responents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar  (ingerts clicks, colzes,etc.).

A0122000     0,470 h   Oficial 1a paleta                                               19,86 9,33
A0127000     0,700 h   Oficial 1a col.locador                                          19,86 13,90
A0137000     0,700 h   Ajudant col.locador                                             17,51 12,26
A0140000     0,940 h   Manobre                                                         15,74 14,80
B064300C     0,225 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          71,89 16,18
B0311500     2,120 t   Sorra pedra calc. 0-3,5 mm                                      x  1,05 20,65 45,97
BD7FR5101    1,040 m   Tub PVC-U paret massissa,sanejament

s/pressió,DN=800mm,SN4,p/uni
227,36 236,45

BDW3BF001    0,330 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=800mm                             527,60 174,11
BDY3BB001    1,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=800mm                                 7,91 7,91
C1315010     0,191 h   Retroex cav adora petita                                          47,51 9,07
C133A0J0     0,368 h   Picó v ibrant,plac.30x 33cm                                       9,80 3,61
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    50,30 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 544,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

05.03 m   Banda cont.plàstic,color,30cm,col.locada llarg rasa,20cm sobre c
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la ca-
nonada, per a malla seny alitzadora

A013M000     0,010 h   Ajudant muntador                                                19,53 0,20
BDGZU010     1,020 m   Banda cont.plàstic,color,30cm                                   0,11 0,11
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,20 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

05.04 m   Recobriment ext.p/claveg.tub form.D=80cm,15cm HM-20/P/20/I      
Recobriment protector ex terior per a clav egueres de tub de  de diàmetre 80 cm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eix os dels elements o dels punts per connectar. S'inclou dins d'aquest criteri el treball de preparació de la su-
perfície a cobrir

A012N000     0,185 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,86 3,67
A0140000     0,185 h   Manobre                                                         15,74 2,91
B064300C     0,286 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          x  1,10 71,89 22,62
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    6,60 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

05.05 u   Pou D=100cm,h=2,0m,solera HM-20/P/20/I, 15cm,mitja canya ,maó ca
Formació de pou circular de registre de diàmetre interior 100 cm, de 2,0 m de fondària, amb solera de formigó
HM-20/P/20/I, de 30 cm de gruix  amb mitja cany a per a tub de diàmetre 80 cm, paret de maó calat de gruix  30
cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mix t 1:0,5:4 en el tram que contacta amb el col·lector i peça prefa-
bricada de formigó en la sev a part superior amb el con de reducció. Inclou bastiment i tapa de fosa dúctil D400 aba-
tible mecanitzada i seny alitzada de diàmetre 60 cm i graons de polipropilè armat de 250x 350x 250 mm i 3kg de
pes. Tots els materials compliran l'ordenança de sanejament de Girona.

FDB27469     1,000 u   Solera mitja cany a HM-20/P/20/I,g<15cm,1,2x 1,2m,p/tub D=40cm   50,31 50,31
FDD1A099     2,000 m   Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4             86,83 173,66
FDD1A229     1,000 m   Paret pou circ.D=100cm,g=11,5cm,maó calat,arrebos.+llisc.int.1:0 242,34 242,34
FDDZ6DD4     1,000 u   Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D=600 129,68 129,68
FDDZS005     9,000 u   Graó p/pou registre polipropilè armat,250x 350x 250mm,col.morter 1 15,18 136,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 732,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

05.06 u   Pou D=100cm,h=3,5m,solera HM-20/P/20/I, 15cm,mitja canya ,maó ca
Formació de pou circular de registre de diàmetre interior 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera de formigó
HM-20/P/20/I, de 30 cm de gruix  amb mitja cany a per a tub de diàmetre 80 cm, paret de maó calat de gruix  30
cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mix t 1:0,5:4 en el tram que contacta amb el col·lector i peça prefa-
bricada de formigó en la sev a part superior amb el con de reducció. Inclou bastiment i tapa de fosa dúctil D400 aba-
tible mecanitzada i seny alitzada de diàmetre 60 cm i graons de polipropilè armat de 250x 350x 250 mm i 3kg de
pes. Tots els materials compliran l'ordenança de sanejament de Girona.

FDB27469     1,000 u   Solera mitja cany a HM-20/P/20/I,g<15cm,1,2x 1,2m,p/tub D=40cm   50,31 50,31
FDD1A099     3,000 m   Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4             86,83 260,49
FDD1A229     1,500 m   Paret pou circ.D=100cm,g=11,5cm,maó calat,arrebos.+llisc.int.1:0 242,34 363,51
FDDZ6DD4     1,000 u   Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D=600 129,68 129,68
FDDZS005     15,000 u   Graó p/pou registre polipropilè armat,250x 350x 250mm,col.morter 1 15,18 227,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.031,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 06 ADAPTACIONS XARXA EXISTENT SANEJAMENT                           
06.01 m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=200mm,SN

Subministrament i col·locació de clav egueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pres-
sió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formi-
gó de 15 cm de gruix , llit de sorra de 15 cm de gruix  i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Criteri d'a-
midament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eix os dels elements o
dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar (ingerts clicks, colzes,etc.).

A0122000     0,190 h   Oficial 1a paleta                                               19,86 3,77
A0127000     0,200 h   Oficial 1a col.locador                                          19,86 3,97
A0137000     0,200 h   Ajudant col.locador                                             17,51 3,50
A0140000     0,380 h   Manobre                                                         15,74 5,98
B0311500     0,735 t   Sorra pedra calc. 0-3,5 mm                                      x  1,05 20,65 15,94
B064300C     0,110 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          71,89 7,91
BD7FR410     1,200 m   Tub PVC-U paret massissa,sanejament

s/pressió,DN=200mm,SN4,p/uni
x  1,20 11,53 16,60

BDW3BA00     0,330 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=200mm                             306,18 101,04
BDY3BA00     1,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=200mm                                 4,60 4,60
C1315010     0,060 h   Retroex cav adora petita                                          47,51 2,85
C133A0J0     0,130 h   Picó v ibrant,plac.30x 33cm                                       9,80 1,27
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    17,20 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

06.02 m   Recobriment ext.p/claveg.tub form.D=20cm,15cm HM-20/P/20/I      
Recobriment protector ex terior per a clav egueres de tub de formigó de diàmetre 20 cm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eix os dels elements o dels punts per connectar. S'inclou dins d'aquest criteri el treball de preparació de la su-
perfície a cobrir.

A012N000     0,108 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,86 2,14
A0140000     0,108 h   Manobre                                                         15,74 1,70
B064300C     0,123 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          x  1,10 71,89 9,73
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    3,80 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

06.03 m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=400mm,SN
Clav egueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix , llit de sorra
de 15 cm de gruix  i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre els eix os dels elements o dels punts per connectar. Aquest cri-
teri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar (in-
gerts clicks, colzes,etc.).

A0122000     0,470 h   Oficial 1a paleta                                               19,86 9,33
A0127000     0,550 h   Oficial 1a col.locador                                          19,86 10,92
A0137000     0,550 h   Ajudant col.locador                                             17,51 9,63
A0140000     0,940 h   Manobre                                                         15,74 14,80
B0311500     1,306 t   Sorra pedra calc. 0-3,5 mm                                      20,65 26,97
B064300C     0,158 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          71,89 11,36
BD7FR710     1,200 m   Tub PVC-U paret massissa,sanejament

s/pressió,DN=400mm,SN4,p/uni
45,69 54,83

BDW3BD00     0,330 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm                             226,10 74,61
BDY3BD00     1,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=400mm                                 3,39 3,39
C1315010     0,100 h   Retroex cav adora petita                                          47,51 4,75
C133A0J0     0,200 h   Picó v ibrant,plac.30x 33cm                                       9,80 1,96
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    44,70 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

06.04 m   Recobriment ext.p/claveg.tub form.D=40cm,15cm HM-20/P/20/I      
Recobriment protector ex terior per a clav egueres de tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eix os dels elements o dels punts per connectar. S'inclou dins d'aquest criteri el treball de preparació de la su-
perfície a cobrir.

A012N000     0,097 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,86 1,93
A0140000     0,097 h   Manobre                                                         15,74 1,53
B064300C     0,140 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          x  1,10 71,89 11,07
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    3,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

06.05 m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=500mm,SN
Clav egueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 500 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix , llit de sorra
de 15 cm de gruix  i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre els eix os dels elements o dels punts per connectar. Aquest cri-
teri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar (in-
gerts clicks, colzes,etc.).

A0122000     0,470 h   Oficial 1a paleta                                               19,86 9,33
A0127000     0,550 h   Oficial 1a col.locador                                          19,86 10,92
A0137000     0,550 h   Ajudant col.locador                                             17,51 9,63
A0140000     0,940 h   Manobre                                                         15,74 14,80
B0311500     1,306 t   Sorra pedra calc. 0-3,5 mm                                      x  1,05 20,65 28,32
B064300C     0,158 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          71,89 11,36
BD7FR810     1,200 m   Tub PVC-U paret massissa,sanejament

s/pressió,DN=500mm,SN4,p/uni
78,83 94,60

BDW3BE00     0,330 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=500mm                             306,18 101,04
BDY3BE00     1,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=500mm                                 4,60 4,60
C1315010     0,120 h   Retroex cav adora petita                                          47,51 5,70
C133A0J0     0,240 h   Picó v ibrant,plac.30x 33cm                                       9,80 2,35
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    44,70 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 293,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

06.06 m   Recobriment ext.p/claveg.tub form.D=50cm,15cm HM-20/P/20/I      
Recobriment protector ex terior per a clav egueres de tub de formigó de diàmetre 50 cm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eix os dels elements o dels punts per connectar. S'inclou dins d'aquest criteri el treball de preparació de la su-
perfície a cobrir.

A012N000     0,144 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,86 2,86
A0140000     0,144 h   Manobre                                                         15,74 2,27
B064300C     0,177 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          x  1,10 71,89 14,00
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    5,10 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

06.07 m   Banda cont.plàstic,color,30cm,col.locada llarg rasa,20cm sobre c
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la ca-
nonada, per a malla seny alitzadora

A013M000     0,010 h   Ajudant muntador                                                19,53 0,20
BDGZU010     1,020 m   Banda cont.plàstic,color,30cm                                   0,11 0,11
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,20 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

06.08 u   Pericó pas form.prefabricat+fons,40x40cmx45cm,p/evacuació,tapa f
Formació de pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 40x 40 cm i 45 cm de fondària, per a ev acuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricada. Tot conforme ordenança municipal de sanejament de Giro-
na.

A012N000     0,320 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,86 6,36
A0140000     0,480 h   Manobre                                                         15,74 7,56
BD35UA20     1,000 u   Pericó pas form.prefabricat+fons,40x 40cmx 45cm,p/ev acuació,tapa f 29,13 29,13
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,90 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

06.09 m3  Excavació pou h<=2m,terr.fluix.,m.mec.,càrrega                  
Ex cav ació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny  fluix , amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de v olum ex cav at segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transv ersals del terreny  aix ecats abans de començar les obres i els perfils teòrics asseny alats als plànols,
amb les modificacions aprov ades per la DF. No s'ha d'abonar l'ex cés d'ex cav ació que s'hagi produït sense l'auto-
rització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrre-
ga, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta ex e-
cució 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 sev a creació, i la sev a eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllav issaments no prov ocats, sempre que s'hagin observ at totes les prescripcions relativ es a ex cav acions, enti-
bacions i v oladures. No s'inclou dins d'aquest criteri el tall prev i de les ex cav acions amb ex plosiu.

A0140000     0,050 h   Manobre                                                         15,74 0,79
C1315020     0,136 h   Retroex cav adora mitjana                                         67,87 9,23
A%AUX00100150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 0,80 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb TRES CÈNTIMS

06.10 u   Pou D=100cm,h=2,0m,solera HM-20/P/20/I, 15cm,mitja canya ,maó ca
Formació de pou circular de registre de diàmetre interior 100 cm, de 2,0 m de fondària, amb solera de formigó
HM-20/P/20/I, de 30 cm de gruix  amb mitja cany a per a tub de diàmetre 80 cm, paret de maó calat de gruix  30
cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mix t 1:0,5:4 en el tram que contacta amb el col·lector i peça prefa-
bricada de formigó en la sev a part superior amb el con de reducció. Inclou bastiment i tapa de fosa dúctil D400 aba-
tible mecanitzada i seny alitzada de diàmetre 60 cm i graons de polipropilè armat de 250x 350x 250 mm i 3kg de
pes. Tots els materials compliran l'ordenança de sanejament de Girona.

FDB27469     1,000 u   Solera mitja cany a HM-20/P/20/I,g<15cm,1,2x 1,2m,p/tub D=40cm   50,31 50,31
FDD1A099     2,000 m   Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4             86,83 173,66
FDD1A229     1,000 m   Paret pou circ.D=100cm,g=11,5cm,maó calat,arrebos.+llisc.int.1:0 242,34 242,34
FDDZ6DD4     1,000 u   Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D=600 129,68 129,68
FDDZS005     9,000 u   Graó p/pou registre polipropilè armat,250x 350x 250mm,col.morter 1 15,18 136,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 732,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

06.11 u   Caixa embornal+reixa prefabr.fosa dúctil, model Delta 50 o equiv
Subministrament i col·locació de caix a per embornal sifònic amb reix a drenant, model Delta 50 SF570D4 de FD Be-
nito o equiv alent, classe resistent D400 a 400KN, complint EN 124, tot el cos d'una sola peça, rev estit amb pintura
epox y  negra, amb sortida amb junta de goma per tub de pv c d.200mm. Inclou tots els mitjans aux iliars. Col·locat i
funcionant.

A012N000     1,000 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,86 19,86
A0140000     1,000 h   Manobre                                                         15,74 15,74
BDK2U0401    1,000 u   Caix a embornal+reix a prefabr.fosa dúctil, model Delta 50 o equiv 250,00 250,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

06.12 u   Caixa interceptor+reixa prefabr. fosa dúctil, model Norinco o eq
Subministrament i col·locació de caix a d'interceptor amb bastiment (tot una peça) i reix a, tot el conjunt de fosa dúctil
D400 EN-124, marca Norinco model per Clabsa o equiv alent, de 5ml de longitud i 1m d'amplada i una profunditat
de 70cm. amb sortida per a tub de 200mm. Inclou totes les ajudes per a la sev a col·locació.

GD5Z8CDK     5,000 u   Reix a p/interc.,fosa
dúctil,980x 490x 70mm,D400,sup.absor.=22dm2,c

66,90 334,50

GD5Z6K3J     6,000 m   Bastiment llum=100cm p/interc.,S235JR
80x 80x 8mm,trav es,ancort.fo

50,36 302,16

GD5KHF0E     5,000 m   Caix a p/interc.84x 50cm,parets 10cm HM-20/P/20/I,solera 15cm
HM-2

54,09 270,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 907,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS SET EUROS amb ONZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 07 REPOSICIONS                                                     
07.01 m2  Paviment llambordí granít.18x9x12cm,col.mort.1:6+beurada        

Pav iment de llambordins de pedra de Girona de 18x 9x 12 cm, col·locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'o-
bra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment
Criteri d'amidament: m2 de superfície ex ecutada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la su-
perfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Pav iments ex teriors:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueix en
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix  el 100%
Pav iments interiors:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix en
- Obertures > 1 m2: Es dedueix  el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les v ores, sense que comporti l'ús de materials dife-
rents d'aquells que normalment conformen la unitat.

A012N000     0,975 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,86 19,36
A0140000     0,315 h   Manobre                                                         15,74 4,96
B0111000     0,010 m3  Aigua                                                           1,01 0,01
B0512401     0,003 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs                x  1,02 94,44 0,29
B9B11001     51,961 u   Llambordí pedra Girona 18x 9x 12cm                                0,59 30,66
D0701641     0,048 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit. x  1,05 70,53 3,55
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    24,30 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb DINOU CÈNTIMS

07.02 m   Vorada corba pedra granít. buixardada,20x25cm,sob/base form. HM-
Vorada corba de pedra granítica escairada, buix ardada, de 20x 25 cm, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

A012N000     0,324 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,86 6,43
A0140000     0,535 h   Manobre                                                         15,74 8,42
B064500C     0,098 m3  Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment                          x  1,10 58,44 6,30
B0708200     0,004 t   Morter M-8a (8 N/mm2) granel                                    x  1,05 31,50 0,13
B9621870     1,000 m   Pedra granít.,buix ardada,p/v orada,20x 25cm                       x  1,05 35,42 37,19
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    14,90 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

07.03 m3  Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat          
Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tov a i grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat des de camió
amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat

A012N000     0,150 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,86 2,98
A0140000     0,450 h   Manobre                                                         15,74 7,08
B064300B     1,000 m3  Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment                          x  1,05 61,16 64,22
C2005000     0,150 h   Regle v ibratori                                                 4,67 0,70
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    10,10 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

07.04 m2  Ferm flexible freq.mitjana,pav.bitu.cont.calent+base tot-u art.,
Ferm flex ible per a freqüència mitjana de trànsit pesat, format per pav iment de mescla bituminosa contínua en ca-
lent amb base de tot-u artificial, sobre esplanada E2

F931201J     0,200 m3  Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM                              29,16 5,83
F9H13114     0,138 t   Pav iment bitum.cont.calent D-20,g.granític,betum asf.,98%marshal 56,10 7,74
F9H19212     0,220 t   Pav iment bitum.cont.calent S-25,g.calcari,betum asf.,96%marshall 53,18 11,70
F9J12X40     1,000 m2  Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1kg/m2                 0,59 0,59
F9J13K40     1,000 m2  Reg d'adher. a/emul.bitum.aniònica EAR-1 1kg/m2                 0,45 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

07.05 u   Reposició de llosa de rampa de form.vist amb barana             
Reposició de llosa v olada de formigó armat per anar v ist amb barana d'acer corten, per tal de restaurar l'estat origi-
nal d'aquesta. Inclou ferro, encofrat, formigó, barana, remats i encasts i  tots els mitjans aux iliars.

445CU001     80,000 m2  Llosa escala,G=17cm,v ist,HA-25/B/10/I,bomba,graons formigó, 20 k 207,31 16.584,80
FB121AEE     15,000 m   Barana acer

,passamà,munt./100cm,brènd./12cm,h=120-140cm,ancorad
103,45 1.551,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.136,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT MIL CENT TRENTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 08 SERVEIS AFECTATS MODIFICATS                                     
SUBCAPITOL 08.01 AIGUA POTABLE                                                   
APARTAT 08.01.01 INSTAL. AIGUA POTABLE                                           
08.01.01.01 m   Tub polietilè PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Segons normativ a específica
de fitx es de materials homologats del serv ei d'aigua potable a Girona.

A012M000     0,360 h   Oficial 1a muntador                                             22,72 8,18
A013M000     0,360 h   Ajudant muntador                                                19,53 7,03
BFB1F400     1,000 m   Tub polietilè PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN

12201
x  1,02 6,39 6,52

BFWB1F42     0,200 u   Accessori p/tubs poliet.alta dens.DN=125mm,10bar,p/soldar       67,22 13,44
BFYB1F42     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs poliet.alta dens.DN=125mm,10bar,soldat      0,73 0,73
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    15,20 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

08.01.01.02 m   Tub acer inox. s/sold.,D=150mm 6",soldat,col.fons rasa          
Tub d'acer inox idable 304 sense soldadura de diàmetre nominal 6" 150mm, segons la norma DIN 304 i EN ISO
2440 ST-35, soldat i col.locat al fons de la rasa. Segons normativ a específica de fitx es de materials homologats del
serv ei d'aigua potable a Girona.

A012M000     1,200 h   Oficial 1a muntador                                             22,72 27,26
A013M000     1,200 h   Ajudant muntador                                                19,53 23,44
BF11F2001    1,000 m   Tub acer inox  s/sold.D=6", 150mm                                492,00 492,00
C200P000     0,600 h   Equip+elem.aux .p/soldadura elèctrica                            3,10 1,86
CZ112000     0,600 h   Grup electrògen de 20-30kVA                                     8,16 4,90
A%AUX00100150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 50,70 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 550,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS CINQUANTA EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

08.01.01.03 u   Vàlvula comporta+brides,DN=150mm,PN=10bar,bronze,munt.pericó can
Vàlv ula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada. Segons normativ a específica de fitx es de materials homologats del
serv ei d'aigua potable a Girona.

A012M000     1,870 h   Oficial 1a muntador                                             22,72 42,49
A013M000     3,740 h   Ajudant muntador                                                19,53 73,04
BN12F320     1,000 u   Vàlv ula comporta+brides DN=150mm,PN=10bar,bronze                559,00 559,00
A%AUX00100150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 115,50 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 676,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

08.01.01.04 u   Vàlvula comporta+brides,DN=100mm,PN=10bar,bronze,munt.pericó can
Vàlv ula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada. Segons normativ a específica de fitx es de materials homologats del
serv ei d'aigua potable a Girona.

A012M000     1,430 h   Oficial 1a muntador                                             22,72 32,49
A013M000     1,430 h   Ajudant muntador                                                19,53 27,93
BN12D320     1,000 u   Vàlv ula comporta+brides DN=100mm,PN=10bar,bronze                368,77 368,77
A%AUX00100150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 60,40 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 430,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS TRENTA EUROS amb DEU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

08.01.01.05 u   Hidrant reg 2''                                                 
Hidrant de reg 2'' de DN, amb v àlv ula hidràulica v olumètrica, filtre caçapedres, 2 v àlv ules de comporta, v entosa
amb v àlv ula de bola d'aïllament i accessoris d'unió amb la canonada principal i de muntatge de mecanismes, apta
per a una pressió màx ima de 6 bar, completament muntat i prov at, amb unions i accessoris. Segons normativ a
específica de fitx es de materials homologats del serv ei d'aigua potable a Girona.

A012M000     5,000 h   Oficial 1a muntador                                             22,72 113,60
A013M000     5,000 h   Ajudant muntador                                                19,53 97,65
BJSMU0101    1,000 u   Hidrant de reg 2''                                              207,70 207,70
C1503500     5,000 h   Camió grua 5t                                                   47,10 235,50
A%AUX00100150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 211,30 3,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 657,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

08.01.01.06 u   Colze 45a55°,manip.,polietilè,HDPE,D=110mm,PN=6bar,soldat       
Colze de 45 a 55 ° manipulat, de polietilè de densitat alta de 110 mm de DN i 6 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, soldat i col.locat al fons de la rasa. Segons normativ a específica de fitx es de materials homolo-
gats del serv ei d'aigua potable a Girona.

A012M000     0,457 h   Oficial 1a muntador                                             22,72 10,38
A013M000     0,457 h   Ajudant muntador                                                19,53 8,93
BFBB7625     1,000 u   Colze 45a55°,manip.,HDPE,125mm,6bar,p/soldar                    74,86 74,86
A%AUX00100150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 19,30 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

08.01.01.07 u   Collarí per unió tub ac.inox.150mm a pe 110mm                   
Subministrament i col·locació de collarí de goma amb brides d'acer inox idable per aigua potable amb pressió, per
unir tubs de diàmetre 110mm amb tubs de 150mm. Segons normativ a específica de fitx es de materials homologats
del serv ei d'aigua potable a Girona.

A012M000     0,457 h   Oficial 1a muntador                                             22,72 10,38
A013M000     0,457 h   Ajudant muntador                                                19,53 8,93
BFBB76251    1,000 u   Collarí per unió tub ac.inox .150mm a pe 110mm                   498,02 498,02
A%AUX00100150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 19,30 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 517,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS DISSET EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

08.01.01.08 u   Connexió per unió tub ac.inox.150mm a pe 110mm                  
Connex ió de tubs d'aigua potable amb pressió, per unir tubs de diàmetre 110mm amb tubs de 150mm. Segons
normativ a específica de fitx es de materials homologats del serv ei d'aigua potable a Girona.

A012M000     0,457 h   Oficial 1a muntador                                             22,72 10,38
A013M000     0,457 h   Ajudant muntador                                                19,53 8,93
BFBB76252    1,000 u   Unió per unió tub ac.inox .150mm a pe 110mm                      332,05 332,05
A%AUX00100150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 19,30 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 351,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

08.01.01.09 u   Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=600mm,D400
Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Segons normativ a específica de fitx es de materials homo-
logats del serv ei d'aigua potable a Girona.

A012N000     0,369 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,86 7,33
A0140000     0,410 h   Manobre                                                         15,74 6,45
B0704200     0,034 t   Morter M-4a (4 N/mm2) granel                                    28,87 0,98
BDDZ5DD0     1,000 u   Bastiment circ.,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,abat.,pas D=600mm,D4 77,73 77,73
A%AUX00100150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 13,80 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-DOS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

08.01.01.10 u   Control de qualitat i proves de servei aigua potable            
Control de qualitat i prov es de serv ei de la nov a instal·lació d'aigua potable.

CDQAIG001    1,000 u   Control de qualitat i prov es de serv ei aigua potable            178,50 178,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

APARTAT 08.01.02 OBRA CIVIL AIGUA POTABLE                                        
08.01.02.01 m2  Demol.paviment mescla bituminosa,g<=20cm,ampl.<=2m,retro.+mart.t

Demolició de pav iment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix  i fins a 2 m d'amplària amb retroex cav ado-
ra amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou part proporcional de tall amb serra de disc de pav iment de
mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm.

Criteri d'amidament: m2 de pav iment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
C1105A00     0,065 h   Retroex cav adora amb martell trencador                           60,43 3,93
C1315020     0,015 h   Retroex cav adora mitjana                                         67,87 1,02
G219Q105     2,000 m   Tall serra disc pav iment mescles bitum. o form., fins fondària 2 3,06 6,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SET CÈNTIMS

08.01.02.02 m2  Demol.paviment panot.sob/form.,g<=10cm,ampl.<=2m,retro.+mart.tre
Demolició de pav iment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 2 m d'amplària amb re-
troex cav adora amb martell trencador i càrrega sobre camió.

C1105A00     0,066 h   Retroex cav adora amb martell trencador                           60,43 3,99
C1315020     0,016 h   Retroex cav adora mitjana                                         67,87 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUIT CÈNTIMS

08.01.02.03 m3  Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplà
Ex cav ació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en terreny  de trànsit, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material ex cav at.
Criteri d'amidament: m3 de v olum ex cav at segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transv ersals del terreny  aix ecats abans de començar les obres i els perfils teòrics asseny alats als plànols,
amb les modificacions aprov ades per la DF. No s'ha d'abonar l'ex cés d'ex cav ació que s'hagi produït sense l'auto-
rització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrre-
ga, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta ex e-
cució 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 sev a creació, i la sev a eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllav issaments no prov ocats, sempre que s'hagin observ at totes les prescripcions relativ es a ex cav acions, enti-
bacions i v oladures.

A0140000     0,500 h   Manobre                                                         15,74 7,87
C1315020     0,500 h   Retroex cav adora mitjana                                         67,87 33,94
A%AUX00100150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 7,90 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

08.01.02.04 m3  Subministr.sorra selec.aport.                                   
Subministrament de sorra seleccionada d'aportació

B0311500     1,000 t   Sorra pedra calc. 0-3,5 mm                                      20,65 20,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

08.01.02.05 m3  Subministr.terra selec.aport.                                   
Subministrament de terra seleccionada d'aportació

B03D1000     1,000 m3  Terra selec.                                                    9,50 9,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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08.01.02.06 u   Dau ancoratge peces T cond.D=150-160mm                          
Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en T en conduccions de diàmetre entre 150 i 160 mm, inclo-
sa la col.locació d'armadures i el v ibratge del formigó

A0121000     0,700 h   Oficial 1a                                                      19,86 13,90
A0140000     0,700 h   Manobre                                                         15,74 11,02
B065910C     0,567 m3  Formigó HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment                          x  1,03 64,72 37,80
D0B27100     32,212 kg  Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S                           0,90 28,99
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    24,90 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-DOS EUROS amb VUIT CÈNTIMS

08.01.02.07 u   Dau ancoratge peces T cond.D=100-110mm                          
Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en T en conduccions de diàmetre entre 100 i 110 mm, inclo-
sa la col.locació d'armadures i el v ibratge del formigó

A0121000     0,330 h   Oficial 1a                                                      19,86 6,55
A0140000     0,330 h   Manobre                                                         15,74 5,19
B065910C     0,267 m3  Formigó HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment                          x  1,03 64,72 17,80
D0B27100     16,100 kg  Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S                           0,90 14,49
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    11,70 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

08.01.02.08 u   Pericó 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó 290x140x100mm,s
Pericó de 38x 38x 55 cm, amb parets de 15 cm de gruix  de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
290x 140x 100 mm, sobre llit de sorra

A012N000     1,100 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,86 21,85
A0140000     1,100 h   Manobre                                                         15,74 17,31
B0312500     0,013 t   Sorra pedra granit. 0-3,5 mm                                    x  1,02 19,25 0,26
B064300C     0,190 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          x  1,10 71,89 15,03
B0DF7G0A     1,000 u   Motlle metàl.lic p/encof.pericó enllum. 38x 38x 55cm,150 usos     x  1,01 1,01 1,02
B0F1D2A1     10,480 u   Maó calat,290x 140x 100mm,p/rev estir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 x  1,05 0,24 2,64
A%AUX00100150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 39,20 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

08.01.02.09 m3  Classif.residus cons. res.inerts,no espec.,especials,           
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008,
amb mitjans manuals. Criteri d'amidament: m3 de v olum realment classificat d'acord amb les especificacions de la
DT.

A0140000     1,000 h   Manobre                                                         15,74 15,74
A%AUX00100150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 15,70 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

08.01.02.10 m3  Càrrega i Transp.residus a abocador.,rec.10-15km,cam.7t         
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritzada de gestio de re-
sidus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Criteri d'amidament: m3
de v olum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'ex cav ació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsev ol altre acceptat prèv iament i ex pressament per
la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un in-
crement per esponjament d'un 35%.

C1311120     0,037 h   Pala carregadora,mitjana,sobre pneumàtics                       62,98 2,33
C1501700     0,233 h   Camió transp.7 t                                                36,31 8,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
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08.01.02.11 m3  Càrrega i Transp.terres a abocador.,rec.10-15km,cam.7t          
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de 7
t, amb un recorregut de fins a 15 km. Criteri d'amidament: m3 de v olum amidat amb el criteri de la partida d'obra
d'ex cav ació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècni-
ques, o qualsev ol altre acceptat prèv iament i ex pressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'a-
bocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris
següents:
- Ex cav acions en terreny  fluix : 15%
- Ex cav acions en terreny  compacte: 20%
- Ex cav acions en terreny  de trànsit: 25%
- Ex cav acions en roca: 25%

C1311120     0,035 h   Pala carregadora,mitjana,sobre pneumàtics                       62,98 2,20
C1501700     0,192 h   Camió transp.7 t                                                36,31 6,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb DISSET CÈNTIMS

08.01.02.12 m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra c
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra contaminada especials, procedents d'ex cav ació, amb
codi 170503* segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament: m3 de v olum
de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou tots els ca-
nons, tax es i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou l'emissió del certifi-
cat per part de l'entitat receptora.

B2RA7M00     1,000 m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra c 17,89 17,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

08.01.02.13 m3  Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=<1,10t/m3           
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una densitat inferior a 1,10 t/m3,
procedents de demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Cri-
teri d'amidament: m3 de v olum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La
unitat d'obra inclou tots els canons, tax es i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre correspo-
nent. Inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora.

B2RA2640     1,000 m3  Disposic.monodipòsit,amb bàscula runa,dens.=<1,10t/m3           18,16 18,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SETZE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 08.02 ELECTRICITAT                                                    
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APARTAT 08.02.01 INSTAL. ELECTRICITAT                                            
08.02.01.01 u   Modificació instal·lació fecsa endesa                           

Cost de l'instal·lació de la modificació de la x arx a ex istent de baix a tensió elèctrica per tal d'efectuar soterraments i
ampliacions de trenat aeris, segons les prev isions reflex ades en l'estudi v alorat, amb referència de sol·licitud
0342958 de 09/10/2008, fetes per l'empresa responsable del serv ei ex istent Fecsa Endesa. Inclou tramitació, plà-
nols "as built", topografia, tècnics, legalització,etc.

ELECTFECSA001 1,000 u   Modificació instal·lació fecsa endesa                           17.558,62 17.558,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.558,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET MIL CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

APARTAT 08.02.02 OBRA CIVIL ELECTRICITAT                                         
08.02.02.01 u   Modificació d'instal·lació existent de baixa tensió per tal d'ef

Obra civ il de la Modificació d'instal·lació ex istent de baix a tensió per tal d'efectuar soterraments i ampliacions de
trenat aeris, segons les prev isions reflex ades en l'estudi v alorat, amb referència de sol·licitud 0342958 de
09/10/2008, fetes per l'empresa responsable del serv ei ex istent Fecsa Endesa. Inclou tramitació, plànols "as built",
topografia, tècnics, legalització,etc.

OCFECSAEND01 1,000 u   Obra civ il modificació instal. BT                               25.959,86 25.959,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.959,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC MIL NOU-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-SIS
CÈNTIMS
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CAPITOL 09 SEGURETAT I SALUT LABORAL                                       
SUBCAPITOL 09.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         
09.01.01 u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g        

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812.

B1411111     1,000 u   Casc seguretat p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g        6,09 6,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb NOU CÈNTIMS

09.01.02 u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univ ersal, amb v isor transparent i tractament contra l'en-
telament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

B1421110     1,000 u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ .,v isor transp.c/entelam.       5,74 5,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

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

B1432012     1,000 u   Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll          18,23 18,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

09.01.04 u   Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.                        
Mascareta autofiltrant contra polsims i v apors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405

B1441201     1,000 u   Mascareta autofiltrant c/polsim+v ap.tòx .                        0,75 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

09.01.05 u   Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homol
Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN
420. Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: To-
tes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot
el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abo-
cador si no es poden tornar a utilitzar.

B145E003     1,000 u   Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homol 2,66 2,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

09.01.06 u   GUANTS PROTECCIÓ C/RISCS MECÀNICS NIVELL 3                      
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció niv ell 3, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

B145C002     1,000 u   GUANTS PROTECCIÓ C/RISCS MECÀNICS NIVELL 3                 5,42 5,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

09.01.07 u   Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màx ima 17000 V,
homologats segons UNE-EN 420. Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra
amb els criteris següents: Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en con-
dicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si
son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

B145K4B9     1,000 u   Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 51,17 51,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb DISSET CÈNTIMS
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09.01.08 u   Parella botes aigua,PVC,canya alta,p/posada obra form.,plant.met
Parella de botes d'aigua de PVC de cany a alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

B1461164     1,000 u   Parella botes aigua,PVC,cany a alta,p/posada obra form.,plant.met 15,09 15,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb NOU CÈNTIMS

09.01.09 u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis
Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada, sola antilliscant
i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manx a, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera me-
tàl.liques

B1462242     1,000 u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis 13,40 13,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

09.01.10 u   Granota treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),groc
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en serv ei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butx aques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

B1481343     1,000 u   Granota treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),groc 63,42 63,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

09.01.11 u   Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/o.púb.,PVC sold.,g=0,4mm,viu      
Impermeable amb jaqueta, caputx a i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix , de color
v iu, homologat segons UNE-EN 340

B1487460     1,000 u   Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/o.púb.,PVC sold.,g=0,4mm,v iu      6,44 6,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 09.02 PROTECCIONS COL·LECTIVES                                        
09.02.01 m2  Prot.talús+malla+pol anc.barr.acer,cables,1malla tripletorsió, D

Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una ma-
lla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de
gruix

A0140000     0,400 h   Manobre                                                         15,74 6,30
B0A236VF     1,000 m2  Tela metàl.tripletors.filf.galv .80mm pas D=2,4mm                2,98 2,98
B0B2A000     0,900 kg  Acer b/corrugada B 500 S                                        0,67 0,60
B3L2C000     0,130 m   Cable acer p/subj.mall.prot.                                    3,95 0,51
B7721B10     1,200 m2  Làm.poliet.alt.dens.g=2mm,p/intemp.                             2,54 3,05
BF211200     0,250 m   Tub acer galv .s/sold.,D=1/8"                                    2,52 0,63
A%AUX00100350 3,500 %   Medis aux iliars                                                 6,30 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

09.02.02 m   Perf.long.acer galv.doble ona p/barrera seguretat,col.+desmuntat
Perfil longitudinal flex ible d'acer galv anitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de
seguretat, col.locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs

A0121000     0,070 h   Oficial 1a                                                      19,86 1,39
A0140000     0,210 h   Manobre                                                         15,74 3,31
BBM2AA00     1,000 m   Barrera de seguretat flex ible acer galv .,doble ona              16,75 16,75
BBMZP010     0,250 m   Part prop.elem.fix ació,p/barrera seguretat                      5,36 1,34
A%AUX00100150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 4,70 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
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09.02.03 m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2m
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galv anitzat, amb malla electrosoldada de 90x 150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x 2 m de tub de 40 mm de D, fix at a peus prefabricats de formigó, amb lona opaca i amb el des-
muntatge inclòs

A0140000     0,100 h   Manobre                                                         15,74 1,57
B6AA211A     1,000 m   Tanca mòbil h=2m acer galv .malla elecsold.

90x 150mmx D4,5/3,5mm+b
0,95 0,95

B6AZAF0A     0,300 u   Dau form.p/tanca mòbil,20usos                                   0,42 0,13
A%AUX00100150 1,500 %   Medis aux iliars                                                 1,60 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

09.02.04 m   Cinta balisament adh.refl.vermell/blanc,desmuntatge inclòs      
Cinta d'abalisament adhesiv a reflectant de color v ermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs

A0140000     0,050 h   Manobre                                                         15,74 0,79
BBC1B000     1,000 m   Cinta balisament adh.refl.v ermell/blanc                         0,21 0,21
A%AUX00100100 1,000 %   Medis aux iliars                                                 0,80 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb UN CÈNTIMS

09.02.05 u   Escala port.dielèc.,FV,llarg.=3,2m                              
Escala portàtil dielèctrica de fibra de v idre i llargada 3,2 m

B15B0003     1,000 u   Escala port.dielèc. FV,llarg.=3,2m                              225,75 225,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

09.02.06 u   Con de plàstic reflector h=30cm                                 
Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçada

A0140000     0,015 h   Manobre                                                         15,74 0,24
BBC12102     1,000 u   Con plàstic reflector h=30cm,2usos                              5,59 5,59
A%AUX00100100 1,000 %   Medis aux iliars                                                 0,20 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

SUBCAPITOL 09.03 SENYALITZACIÓ                                                   
09.03.01 u   Placa pintura reflectant triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a seny als de trànsit, fix ada i amb el desmuntatge in-
clòs

A0140000     1,000 h   Manobre                                                         15,74 15,74
BBL11102     1,000 u   Placa triangular,70cm pintura reflectant,2usos                  29,75 29,75
A%AUX00100100 1,000 %   Medis aux iliars                                                 15,70 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

09.03.02 u   Placa pintura reflectant 25x145cm,p/senyal.tràn.,fix.mec.+desmun
Placa amb pintura reflectant de 25x 145 cm, per a seny als de trànsit, fix ada i amb el desmuntatge inclòs

A0140000     1,500 h   Manobre                                                         15,74 23,61
BBL1BAL2     1,000 u   Placa orie./situa.,25x 145cm pintura reflectant,2usos            62,99 62,99
A%AUX00100100 1,000 %   Medis aux iliars                                                 23,60 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
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09.03.03 u   Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mecànicament+
Placa de seny alització de seguretat laboral, de planx a d'acer llisa serigrafiada, de 40x 33 cm, fix ada mecànicament
i amb el desmuntatge inclòs

A0140000     0,150 h   Manobre                                                         15,74 2,36
B0A41000     0,040 cu  Visos,p/fusta/tacs PVC                                          3,20 0,13
BBBA1500     1,000 u   Placa seguretat laboral,planx a acer llisa serigraf.,40x 33cm     17,94 17,94
A%AUX00100100 1,000 %   Medis aux iliars                                                 2,40 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

09.03.04 u   Con de plàstic reflector h=30cm                                 
Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçada

A0140000     0,015 h   Manobre                                                         15,74 0,24
BBC12102     1,000 u   Con plàstic reflector h=30cm,2usos                              5,59 5,59
A%AUX00100100 1,000 %   Medis aux iliars                                                 0,20 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

09.03.05 u   Garlanda lluminosa llarg.=25m,6làmpades,bat.12V,desmuntatge     
Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

A0121000     0,700 h   Oficial 1a                                                      19,86 13,90
A0140000     0,700 h   Manobre                                                         15,74 11,02
BBC1EAJ0     1,000 u   Garlanda abalisament lluminosa llarg.=25m,6làmpades,bat.12V     70,97 70,97
A%AUX00100100 1,000 %   Medis aux iliars                                                 24,90 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-SIS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

09.03.06 u   Semàfor policarbon.,sistema òptic D=210mm,1 cara 3 focus,color l
Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica normal i lent de
color normal de v ehicles 13/12, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs

A012M000     1,500 h   Oficial 1a muntador                                             22,72 34,08
A013M000     1,000 h   Ajudant muntador                                                19,53 19,53
BBBJ0090     1,000 u   Semàfor policarbon.,sistema òptic D=210mm,1 cara 3 focus,color l 226,36 226,36
A%AUX00100100 1,000 %   Medis aux iliars                                                 53,60 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 280,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

09.03.07 h   Senyaler                                                        
A0140000     1,000 h   Manobre                                                         15,74 15,74
A%AUX00100100 1,000 %   Medis aux iliars                                                 15,70 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

09.03.08 u   Senyal manual p/senyalis.                                       
Seny al manual per a seny alista

BBB2A001     1,000 u   Seny al manual p/seny alis.                                       11,39 11,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 09.04 EQUIPAMENTS                                                     
09.04.01 mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inclòs 

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x 1,2x 2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lav abo
amb dipòsit aigua de 100 l, amb equipament i manteniment inclòs

BQU15Q0A     1,000 mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lav abo, manteniment inclòs 143,10 143,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-TRES EUROS amb DEU CÈNTIMS

09.04.02 mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 2,4x2,4x2,3m,inst.lampist.,i
Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x 2,4x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix , rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat, amb instal.lació de lam-
pisteria, 1 lav abo col.lectiu amb 2 aix etes, 1 plaques turca, 2 dutx es, mirall i complements de bany , amb instal.la-
ció elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. Inclou manteniment i tot l'equipament neces-
sari per a la sev a utilització.

BQU1521A     1,000 mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 2,4x 2,4x 2,3m,inst.lampist.  125,93 125,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

09.04.03 mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        
Lloguer de mòdul prefabricat de v estidors de 4x 2,5x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix , rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra
de v idre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.  Inclou
manteniment i tot l'equipament necessari per a la sev a utilització.

BQU1A20A     1,000 mes Lloguer mòdul prefabricat v estidor 4x 2,5x 2,3m                   101,21 101,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT UN EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

09.04.04 u   Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS                    
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA1100     1,000 u   Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS                    109,80 109,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NOU EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

SUBCAPITOL 09.05 FORMACIÓ I  MANTENIMENT                                          
09.05.01 h   Formació Seg.Salut                                              

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra. Inclou l'aportació del recurs prev entiu a l'obra.
A0140000     1,000 h   Manobre                                                         15,74 15,74
A%AUX00100100 1,000 %   Medis aux iliars                                                 15,70 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

09.05.02 h   Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.                         
Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      19,86 19,86
A0140000     1,000 h   Manobre                                                         15,74 15,74
A%AUX00100100 1,000 %   Medis aux iliars                                                 35,60 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

09.05.03 h   Mà obra,neteja+conservació instal.lacions                       
Mà d'obra per a neteja i conserv ació de les instal.lacions

A0140000     1,000 h   Manobre                                                         15,74 15,74
A%AUX00100100 1,000 %   Medis aux iliars                                                 15,70 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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CAPITOL 10 CONTROL DE QUALITAT                                             
SUBCAPITOL 10.01 TUBS PVC                                                        
10.01.01 u   Determinació mides 1tub PVC                                     

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2
BV2T120A     1,000 u   Determinació mides 1tub PVC                                     60,72 60,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

10.01.02 u   Assaig flexió transversal 1tub mat.plàst.DN<400 mm              
Assaig d'aix afament o de flex ió transv ersal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre, com a màx im, se-
gons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua

BV2T9C01     1,000 u   Assaig flex ió transv ersal 1tub mat.plàst.DN<400 mm              194,34 194,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

10.01.03 u   Assaig flexió transversal 1tub mat.plàst.DN=800-1000mm          
Assaig d'aix afament o de flex ió transv ersal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre 800 i 1000 mm,
segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua

BV2T9F01     1,000 u   Assaig flex ió transv ersal 1tub mat.plàst.DN=800-1000mm          379,56 379,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 379,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

10.01.04 u   Asssaig tracció+fluèn./trenc.                                   
Assaig a tracció, amb determinació de l'esforç màx im (en el punt de fluència o en el de trencament) , segons la
norma UNE-EN 1452-2

BV2T800A     1,000 u   Asssaig tracció+fluèn./trenc.                                   131,59 131,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-UN EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

10.01.05 u   Determ.comport.enfront calor 1most.tub PVC                      
Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2

BV2T410A     1,000 u   Determ.comport.enfront calor 1most.tub PVC                      107,72 107,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SET EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

10.01.06 u   Absorció aigua p/immersió 23ºC 1most.tub mat.plàst.             
Determinació de l'absorció d'aigua, per immersió a 23°C d'una mostra de tub de material plàstic, segons la norma
UNE-EN ISO 62

BV2T6A06     1,000 u   Absorció aigua p/immersió 23ºC 1most.tub mat.plàst.             175,96 175,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-CINC EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

10.01.07 dia Prova funcionament tram xarxa sanejament                        
Prov a de funcionament d'un tram de x arx a de sanejament, segons Control de Qualitat prev ist en l'ordenança de
sanejament de Girona.

BVAF110A     1,000 dia Prov a funcionament tram x arx a sanejament                        624,01 624,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 624,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb UN CÈNTIMS

10.01.08 dia Inspecció TV xarxa sanejament                                   
Inspecció TV x arx a de sanejament amb càmera. Inclou redacció d'informe amb trams, pendents, pous, profundi-
tats, localització amb distàncies i DVD. Inclou entrega de plànol "as built".

BVAF110A     0,500 dia Prov a funcionament tram x arx a sanejament                        624,01 312,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 312,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS DOTZE EUROS amb UN CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 10.02 FERMS I REBLERTS                                                
10.02.01 u   Ass.normalitzat classificació,1sòl                              

Assaig normalitzat de classificació d'un sòl, segons la norma ASTM D 2487
BV1D310E     1,000 u   Ass.normalitzat classificació,1sòl                              17,01 17,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb UN CÈNTIMS

10.02.02 u   Ass.picon.mèt.Proc.modif.,1most.sòl                             
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 o NLT
108

BV1D8208     1,000 u   Ass.picon.mèt.Proc.modif.,1most.sòl                             58,98 58,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

10.02.03 u   Compactació martell vibrant,1proveta sòl tractat                
Compactació amb martell v ibrant d'una prov eta de sòl tractat, segons la norma NLT 310

BV1DL90L     1,000 u   Compactació martell v ibrant,1prov eta sòl tractat                59,48 59,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

10.02.04 u   Determ.ind.CBR lab.proct.modi.,1most.sòl                        
Determinació de l'índex  CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103502

BV1DA209     1,000 u   Determ.ind.CBR lab.proct.modi.,1most.sòl                        110,54 110,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DEU EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

10.02.05 u   Det.mat.orgànica (permanganat),1most.sòl                        
Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103204

BV1DK20H     1,000 u   Det.mat.orgànica (permanganat),1most.sòl                        39,44 39,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

10.02.06 u   Det.i/s.hum./densi.mèt.isòtops,1sòl                             
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM
D 3017 e1

BV1DR10P     1,000 u   Det.i/s.hum./densi.mèt.isòtops,1sòl                             12,48 12,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
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SUBCAPITOL 10.03 FORMIGONS                                                       
10.03.01 u   Mostreig+Abrams+recapç+compr.,5prov.cil.15x30cm                 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les prov etes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una
sèrie de cinc prov etes cilíndriques de 15x 30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

BV21770A     1,000 u   Mostreig+Abrams+recapç+compr.,5prov .cil.15x 30cm                 90,72 90,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

10.03.02 u   Determ.cont.ciment,form.endurit                                 
Determinació del contingut de ciment d'un formigó endurit, segons la norma ASTM C 1084

BV21N10L     1,000 u   Determ.cont.ciment,form.endurit                                 662,23 662,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 662,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

10.03.03 u   Det.profund.penetració aigua,form.endurit                       
Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN
12390-8

BV21K10R     1,000 u   Det.profund.penetració aigua,form.endurit                       408,43 408,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 408,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUIT EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

SUBCAPITOL 10.04 PAVIMENTS                                                       
APARTAT 10.04.01 MESCLES BITUMINOSES                                             
10.04.01.01 u   Determ.contingut lligant 1most.mescla bituminosa                

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 164
BV2M210F     1,000 u   Determ.contingut lligant,1most.mescla bituminosa                40,74 40,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

10.04.01.02 u   Assaig Marshall 1most.mescla bituminosa                         
Presa, confecció de tres prov etes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168

BV2M410A     1,000 u   Assaig Marshall,1most.mescla bituminosa                         123,76 123,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-TRES EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

10.04.01.03 u   Deform.plàstica (Hubbad-Field) 1most.mescla bituminosa granulat 
Determinació de la resistència a la deformació plàstica (aparell Hubbad-Field) d'una mostra de mescla bituminosa
de granulat fi, segons la norma NLT 160

BV2M711B     1,000 u   Deform.plàstica (Hubbad-Field),1most.mescla bituminosa granulat 175,51 175,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

10.04.01.04 u   Determ.resist.compres. simple 1most.mescla bituminosa           
Determinació de la resistència a la compressió simple d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT
161

BV2M810C     1,000 u   Determ.resist.compres. simple,1most.mescla bituminosa           200,94 200,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

10.04.01.05 u   Control temperatures execució pavim.mescla bitum.calent         
Control de temperatures en l'ex ecució de pav iments de mescla bituminosa en calent

BVZ1B400     1,000 u   Control temperatures ex ecució pav im.mescla bitum.calent         15,61 15,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
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APARTAT 10.04.02 PEDRA NATURAL                                                   
10.04.02.01 u   Assaig desgast fregament,1most.llambordí granític               

Assaig de desgast per fregament d'una mostra de llambordí granític, segons la norma UNE-EN 1342
BV2L5202     1,000 u   Assaig desgast fregament,1most. llambordí granític              167,37 167,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-SET EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

10.04.02.02 u   Determ.resistència compressió,1most.llambordí granític          
Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de llambordí granític, segons la norma UNE-EN 1342

BV2L7202     1,000 u   Determ.resistència compressió,1most. llambordí granític         95,22 95,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-CINC EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

10.04.02.03 u   Determ.pes específic,1most.llambordí granític                   
Determinació del pes específic d'una mostra de llambordí granític, segons la norma UNE-EN 1936

BV2L8201     1,000 u   Determ.pes específic,1most. llambordí granític                  53,59 53,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

APARTAT 10.04.03 PANOTS                                                          
10.04.03.01 u   Determ.caract.geomètriques,1most.4peces panot                   

Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN
1339

BV2L1F3A     1,000 u   Determ.caract.geomètriques,1most.4peces panot                   77,09 77,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SET EUROS amb NOU CÈNTIMS

10.04.03.02 u   Determ.resistència flexió,1most.4peces panot                    
Determinació de la resistència a la flex ió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339

BV2L2F3A     1,000 u   Determ.resistència flex ió,1most.4peces panot                    135,13 135,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-CINC EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

10.04.03.03 u   Determ.resistència abrasió,1most.4peces panot                   
Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339

BV2L3F3A     1,000 u   Determ.resistència abrasió,1most.4peces panot                   146,21 146,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-SIS EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

10.04.03.04 u   Determ.coef.absorció aigua,1most.4peces panot                   
Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339

BV2L4F3A     1,000 u   Determ.coef.absorció aigua,1most.4peces panot                   66,45 66,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

 Pàgina 30



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMIDAMENTS AMB APLICACIÓ DE PREUS 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 ENDERROCS                                                       

G2131323     m3  Enderroc fonam. form.arm.,compres.,càrrega man/mec.             

Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixe-
cats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

pous per a l'ex ecució de l'encamisat:
pous inici 2 1,00 1,00 2,00 4,00
pou fi 1a mànega i inici 2a 1 1,00 1,00 2,00 2,00
pou fi 2a mànega i inici 3a 1 1,00 1,00 2,00 2,00
pou fi 3a mànega i inici 4a 1 1,00 1,00 2,00 2,00
pou intermig 4a mànega 1 1,00 1,00 2,00 2,00
pou fi 4a mànega 1 1,00 1,00 2,00 2,00
imprev istos a justificar 5 1,00 1,00 2,00 10,00

24,00 49,06 1.177,44

K214F341     m2  Enderroc,llosana volada,form.arm.,mà+compress.càrrega manual    

Enderroc de llosana volada de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la
DT.

rampa dav ant bellaire núm.5 1 20,00 4,00 80,00

80,00 34,58 2.766,40

F2194U22     m2  Demol.paviment llamb. sob/terra,ampl.<=2m,mitj.mecàn.+càrrega ca

Demolició de paviment de llambordins col.locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

connex ió reix a i embornal c/sacsimort 1 7,00 1,00 7,00
1 7,00 1,00 7,00

connex ió embornal pjda. rei martí 1 5,00 1,00 5,00
carrer bellaire núm. 13-15 1 6,00 1,00 6,00
carrer bellaire núm. 3 1 5,00 1,00 5,00
carrer bellaire núm. 5 2 4,00 1,00 8,00
embornal dav ant c/ bellaire núm.5 1 3,00 1,00 3,00

41,00 3,39 138,99

G2194XK5     m2  Demol.paviment mescla bituminosa,g<=20cm,ampl.<=2m,retro.+mart.t

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix  i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou part proporcional de tall amb
serra de disc de pav iment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm.

Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

connex ió reix a i embornal c/sacsimort 1 7,00 1,00 7,00
1 7,00 1,00 7,00

connex ió embornal pjda. rei martí 1 5,00 1,00 5,00
embornal dav ant c/ bellaire núm.5 1 3,00 1,00 3,00
embornal c/ bellaire tram plataforma 2 3,00 1,00 6,00

1 10,00 1,00 10,00
embornal dav ant c/ bellaire 9-11 2 5,00 1,00 10,00
embornals ctda. bellaire amb c/jaume
pons

2 10,00 1,00 20,00

2 15,00 1,00 30,00

98,00 11,07 1.084,86
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

F2194JB5     m2  Demol.paviment panot.sob/form.,g<=10cm,ampl.<=2m,retro.+mart.tre

Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.

v orera des de ctda. Barca-Bellaire a
Jaume Pons-Bellaire

1 5,00 1,50 7,50

1 38,00 1,50 57,00

64,50 5,08 327,66

G21D1531     m   Demol.claveguera D=200cm,form.vibrpr.,solera=20cm,m.mec.+càrrega

Demolició de claveguera de diàmetre 200 cm màxim, de formigó v ibropremsat amb solera de 20 cm
de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix  de l'element, segons les es-
pecificacions de la DT.

Aportacions al col·lector Galligants:
Tram clav eguera C/ de les Monges 1 4,00 4,00
Tram col·lector Torre Gironella
PR5248 i PR5245

1 15,00 15,00

Sobreeix idor col·lector Torre Gironella
PR5248 i PR5245

1 10,00 10,00

Tram clav eguera Pjda. Torrassa,
PR9948

1 3,00 3,00

Tram clav eguera carrer Sacsimort 1 8,00 8,00
Tram clav eguera pjda. Rei Martí 1 5,00 5,00
Tram clav eguera C/ Pou Rodó 1 5,00 5,00
total aportacions 50,00
Enderroc col·lector des de zona torre
gironella:
tram p13-p13.1 1 92,53 92,53
tram p13.1-p14 1 32,25 32,25
tram p14-p15 1 28,20 28,20
tram p15-p16 1 9,00 9,00
tram p16-p17 1 35,00 35,00
tram p17-p18 1 20,51 20,51
tram p18-p19 1 20,79 20,79
tram p19-p20 1 25,08 25,08
tramp20-p21 1 15,29 15,29
tram p21-p22 1 0,90 0,90
tram p22-p23 1 26,35 26,35
tram p23-p24 1 20,91 20,91
tram p24-p25 1 37,52 37,52
total col·lector galligants des
d'aportació Torre Gironella

364,33

414,33 20,03 8.299,03

G21D1221     m   Demol.claveguera D<=60cm,form.vibrpr.,solera=15cm,m.mec.+càrrega

Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó v ibropremsat
amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix  de l'element, segons les es-
pecificacions de la DT.

Clav eguerons escomeses cap a
col·lector:
conv ent st. daniel 1 3,00 3,00

1 4,00 4,00
1 5,00 5,00

casa hiv ernacle núm.1 1 8,00 8,00
carrer montorró 1 4,00 4,00
carrer font del bisbe núm.6 1 8,00 8,00
carrer sant daniel núm.31 1 4,00 4,00
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carrer sant daniel núm.27 1 3,00 3,00
carrer sant daniel núm.25 2 4,00 8,00
carrer sant daniel núm.21 1 3,00 3,00
carrer sant daniel núm.19c 1 3,00 3,00
carrer sant daniel núm.19b 1 3,00 3,00
carrer sant daniel núm.19a 1 3,00 3,00
carrer sant daniel núm.19 1 3,00 3,00
enllaç pujada torrassa 1 4,00 4,00
carrer sant daniel núm.2 1 6,00 6,00

1 6,00 6,00
jardí doctor figueres 1 10,00 10,00
monestir sant pere galligants 1 13,00 13,00
carrer samsó 7-9 1 4,00 4,00
connex ió reix a i embornal c/sacsimort 1 7,00 7,00

1 7,00 7,00
connex ió embornal pjda. rei martí 1 5,00 5,00
carrer bellaire núm. 13-15 1 6,00 6,00
carrer bellaire núm. 3 1 5,00 5,00
carrer bellaire núm. 5 2 4,00 8,00
embornal dav ant c/ bellaire núm.5 1 3,00 3,00
embornal c/ bellaire tram plataforma 2 3,00 6,00

1 10,00 10,00
embornal dav ant c/ bellaire 9-11 2 5,00 10,00
embornals ctda. bellaire amb c/jaume
pons

2 10,00 20,00

2 15,00 30,00

222,00 6,41 1.423,02

F21DQG02     u   Demol.embornal 70x30x85cm,paret 15cm maó,m.mec.+càrrega cam.    

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrre-
ga sobre camió

Embornals a adaptar i recol·locar:
connex ió  embornal c/sacsimort 1 1,00

1 1,00
connex ió embornal pjda. rei martí 1 1,00
embornal dav ant c/ bellaire núm.5 1 1,00
embornal c/ bellaire tram plataforma 2 2,00

1 1,00
embornal dav ant c/ bellaire 9-11 2 2,00
embornals ctda. bellaire amb c/jaume
pons

2 2,00

2 2,00

13,00 5,43 70,59

F21D3KK1     m   Demol.interceptor 84x50cm,paret 30cm maó,solera=15cm,compressor+

Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó
amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

interceptor c/ sacsimort 1 5,00 5,00
interceptor pujada rei martí 1 5,00 5,00

10,00 11,81 118,10

TOTAL CAPITOL 01 ENDERROCS........................................................................................................................ 15.406,09
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CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES                                             

F2211020     m2  Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.                          

Neteja i esbrossada del terreny , amb mitjans mecànics i càrrega

prev isió zones de treball mànegues
pous per a l'ex ecució de l'encamisat:
pous inici 2 20,00 2,00 80,00
pou fi 1a mànega i inici 2a 1 20,00 2,00 40,00
pou fi 2a mànega i inici 3a 1 20,00 2,00 40,00
pou fi 3a mànega i inici 4a 1 20,00 2,00 40,00
pou intermig 4a mànega 1 20,00 2,00 40,00
pou fi 4a mànega 1 20,00 2,00 40,00

280,00 0,63 176,40

G2211101     m3  Excavació desmunt terr.fluix,m.mec.,càrrega cam.                

Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix , amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Formació rampes accés obra:
rampa zona inici obra 1 10,00 5,00 5,00 250,00
rampa zona intermitja obra 1 10,00 5,00 5,00 250,00

500,00 2,28 1.140,00

G2221P11     m3  Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny fluix,m.mec.+aplec lateral   

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix , amb mitjans
mecànics i aplec lateral de terra per posterior reblert de rasa. Inclou part proporcional d'estrebada de
rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl.lics d'acer.
 Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a dife-
rència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teò-
rics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, 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 plu-
ja o inundació i quantes operacions faci 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 eslla-
v issaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excava-
cions, entibacions i voladures.

Ex cav ació zona substitució col·lector
a llera riu galligants, sgs perfil
rehabilitació:
tram p13-p14 1 5,00 1,50 1,60 12,00
tram p14-p15 1 14,00 1,50 1,60 33,60
tram p15-p16 1 19,00 1,50 1,66 47,31
tram p16-p17 1 19,00 1,50 1,68 47,88
tram p17-p18 1 19,00 1,50 1,70 48,45
tram p18-p19 1 19,00 1,50 1,72 49,02
tram p19-p20 1 33,00 1,50 1,74 86,13
tram p20-p21 1 31,00 1,50 1,63 75,80
tram p21-p22 1 45,00 1,50 2,00 135,00
tram p22-p23 1 45,00 1,50 2,72 183,60
tram p23-p24 1 22,00 1,50 2,69 88,77
tram p24-p25 1 12,00 1,50 2,25 40,50
tram p25-p26 1 36,00 1,50 2,95 159,30
tram p26-p27 1 25,00 1,50 3,60 135,00
tram p27-p28 1 27,00 1,50 3,67 148,64
deducció secció tub d.800mm
(long.x sup)

-1 0,50 -185,50 =05           ED7FR9145                

1.105,50 24,69 27.294,80
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F2224220     m3  Excav.rasa,h<=2m,ampl.<=1m,terreny fluix,m.mec.+aplec lateral   

Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en terreny fluix , amb mitjans
mecànics.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a dife-
rència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teò-
rics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, 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 faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan in-
closos 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 eslla-
v issaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excava-
cions, entibacions i voladures.

Escomeses i trams x arx a en baix a
Clav eguerons escomeses cap a
col·lector:
conv ent st. daniel 1 3,00 1,00 1,00 3,00

1 4,00 1,00 1,00 4,00
1 5,00 1,00 1,00 5,00

casa hiv ernacle núm.1 1 8,00 1,00 1,00 8,00
carrer montorró 1 4,00 1,00 1,00 4,00
carrer font del bisbe núm.6 1 8,00 1,00 1,00 8,00
carrer sant daniel núm.31 1 4,00 1,00 1,00 4,00
carrer sant daniel núm.27 1 3,00 1,00 1,00 3,00
carrer sant daniel núm.25 2 4,00 1,00 1,00 8,00
carrer sant daniel núm.21 1 3,00 1,00 1,00 3,00
carrer sant daniel núm.19c 1 3,00 1,00 1,00 3,00
carrer sant daniel núm.19b 1 3,00 1,00 1,00 3,00
carrer sant daniel núm.19a 1 3,00 1,00 1,00 3,00
carrer sant daniel núm.19 1 3,00 1,00 1,00 3,00
enllaç pujada torrassa 1 4,00 1,00 1,00 4,00
carrer sant daniel núm.2 1 6,00 1,00 1,00 6,00

1 6,00 1,00 1,00 6,00
jardí doctor figueres 1 10,00 1,00 1,00 10,00
monestir sant pere galligants 1 13,00 1,00 1,00 13,00
carrer samsó 7-9 1 4,00 1,00 1,00 4,00
connex ió reix a i embornal c/sacsimort 1 7,00 1,00 1,00 7,00

1 7,00 1,00 1,00 7,00
connex ió embornal pjda. rei martí 1 5,00 1,00 1,00 5,00
carrer bellaire núm. 13-15 1 6,00 1,00 1,00 6,00
carrer bellaire núm. 3 1 5,00 1,00 1,00 5,00
carrer bellaire núm. 5 2 4,00 1,00 1,00 8,00
embornal dav ant c/ bellaire núm.5 1 3,00 1,00 1,00 3,00
embornal c/ bellaire tram plataforma 2 3,00 1,00 1,00 6,00

1 10,00 1,00 1,00 10,00
embornal dav ant c/ bellaire 9-11 2 5,00 1,00 1,00 10,00
embornals ctda. bellaire amb c/jaume
pons

2 10,00 1,00 1,00 20,00

2 15,00 1,00 1,00 30,00
deducció secció tub (long. x  sup.) -1 222,00 0,03 -6,66

215,34 22,29 4.799,93

G2225321     m3  Excavació pou h<=2m,terr.compact.,m.mec.,càrrega                

Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega
sobre camió.

Embornals (igual que partida corresp.) 1 1,00 1,00 1,00 13,00 =06           GD5JB2581                 
Interceptors (igual que partida corresp.) 5 1,00 1,00 10,00 =06           GD5Z8CDK1               

23,00 12,34 283,82
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

F228A10F     m3  Rebliment+picon.rasa,a0,6-1,5m,mat.toler.,g<=25cm,picó vibrant,9

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tonga-
des de gruix  fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95 %  PM

Igual que partida d'ex cav ació de rasa
h<4m

1.105,50 =02           G2221P11                   

Igual que partida d'ex cav ació de rasa
h<2m

215,34 =02           F2224220                   

1.320,84 12,08 15.955,75

G2241010     m2  Acabat+allisada talús,m.mec.                                    

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

Zones plataformes de treball: 280,00 =02           F2211020                   
Rampes 2 10,00 5,00 100,00
Ex cav ació zona substitució col·lector
a llera riu galligants, sgs perfil
rehabilitació:
tram p13-p14 1 5,00 1,50 7,50
tram p14-p15 1 14,00 1,50 21,00
tram p15-p16 1 19,00 1,50 28,50
tram p16-p17 1 19,00 1,50 28,50
tram p17-p18 1 19,00 1,50 28,50
tram p18-p19 1 19,00 1,50 28,50
tram p19-p20 1 33,00 1,50 49,50
tram p20-p21 1 31,00 1,50 46,50
tram p21-p22 1 45,00 1,50 67,50
tram p22-p23 1 45,00 1,50 67,50
tram p23-p24 1 22,00 1,50 33,00
tram p24-p25 1 12,00 1,50 18,00
tram p25-p26 1 36,00 1,50 54,00
tram p26-p27 1 25,00 1,50 37,50
tram p27-p28 1 27,00 1,50 40,50
Prev isió a justificar talusos laterals: 1 400,00 400,00

1.336,50 1,54 2.058,21

TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES.................................................................................................... 51.708,91
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
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CAPITOL 03 GESTIÓ DE RESIDUS                                               

G2R24200     m3  Classif.residus cons. res.inerts,no espec.,especials,           

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DE-
CRETO 105/2008, amb mitjans manuals. Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'a-
cord amb les especificacions de la DT.

Enderrocs:
bancada formigó 1 24,00 =01           G2131323                   
llosa passera 1 0,20 16,00 =01           K214F341                   
pav . llambordins 1 0,20 8,20 =01           F2194U22                   
pav . asfàltic 1 0,12 11,76 =01           G2194XK5                  
pav . panots 1 0,20 12,90 =01           F2194JB5                   
antic col·lector 1 0,14 58,01 =01           G21D1531                   
antics clav eguerons 1 0,02 4,44 =01           G21D1221                   
embornals 1 13,00 =01           F21DQG02                  
interceptor 1 10,00 =01           F21D3KK1                  
total sense esponj. 158,31
+35% esponj. 0,35 145,41 50,89

209,20 15,98 3.343,02

G2R65431     m3  Càrrega i Transp.residus a abocador.,rec.10-15km,cam.7t         

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritzada
de gestio de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques,
o qualsevol altre acceptat prèv iament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despe-
ses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un
35% .

Igual que partida classif. residus
constr.
Enderrocs:
bancada formigó 1 24,00 =01           G2131323                   
llosa passera 1 0,20 16,00 =01           K214F341                   
pav . llambordins 1 0,20 8,20 =01           F2194U22                   
pav . asfàltic 1 0,12 11,76 =01           G2194XK5                  
pav . panots 1 0,20 12,90 =01           F2194JB5                   
antic col·lector 1 0,14 58,01 =01           G21D1531                   
antics clav eguerons 1 0,02 4,44 =01           G21D1221                   
embornals 1 13,00 =01           F21DQG02                  
interceptor 1 10,00 =01           F21D3KK1                  
total sense esponj. 158,31
+35% esponj. 0,35 145,41 50,89

209,20 10,79 2.257,27

G2R45039     m3  Càrrega i Transp.terres a abocador.,rec.10-15km,cam.7t          

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 15 km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb
el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponja-
ment indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèv iament i expressa-
ment per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'aboca-
dor. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix : 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

Es prev eu gestionar un 10% de
l'ex cav ació,
ja que la resta serà per reblert rasa i
consolidació
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

llera riu:
Ex cav ació rasa col·lector h<4m 0,1 110,55 =02           G2221P11                   
Ex cav ació rasa col·lector h<2m 0,1 21,53 =02           F2224220                   
total terreny  fluix , sense esponj. 132,08
Ex cav ació pous 1 23,00 =02           G2225321                   
total terreny  trànsit, sense esponj. 23,00
+15% esponj. terreny  fluix 0,15 132,08 19,81
+25% esponj. terreny  trànsit 0,25 23,00 5,75

180,64 9,17 1.656,47

G2RA7M00     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra c

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra contaminada especials, procedents d'ex-
cavació, amb codi 170503* segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Cri-
teri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent. La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus
de residu al centre corresponent. Inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora.

Igual que partida transport i càrrega
terres:
Es prev eu gestionar un 10% de
l'ex cav ació,
ja que la resta serà per reblert rasa i
consolidació
llera riu:
Ex cav ació rasa col·lector h<4m 0,1 110,55 =02           G2221P11                   
Ex cav ació rasa col·lector h<2m 0,1 21,53 =02           F2224220                   
total terreny  fluix , sense esponj. 132,08
Ex cav ació pous 1 23,00 =02           G2225321                   
total terreny  trànsit, sense esponj. 23,00
+15% esponj. terreny  fluix 0,15 132,08 19,81
+25% esponj. terreny  trànsit 0,25 23,00 5,75

180,64 17,89 3.231,65

G2RA2640     m3  Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=<1,10t/m3           

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una densitat inferior a
1,10 t/m3, procedents de demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'aboca-
dor o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou l'emissió del certificat per part de
l'entitat receptora.

Igual que partida classif. residus
constr.
Igual que partida càrrega i transport
runa:
Enderrocs:
bancada formigó 1 24,00 =01           G2131323                   
llosa passera 1 0,20 16,00 =01           K214F341                   
pav . llambordins 1 0,20 8,20 =01           F2194U22                   
pav . asfàltic 1 0,12 11,76 =01           G2194XK5                  
pav . panots 1 0,20 12,90 =01           F2194JB5                   
antic col·lector 1 0,14 58,01 =01           G21D1531                   
antics clav eguerons 1 0,02 4,44 =01           G21D1221                   
embornals 1 13,00 =01           F21DQG02                  
interceptor 1 10,00 =01           F21D3KK1                  
total sense esponj. 158,31
+35% esponj. 0,35 145,41 50,89

209,20 18,16 3.799,07

TOTAL CAPITOL 03 GESTIÓ DE RESIDUS.......................................................................................................... 14.287,48
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REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
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CAPITOL 04 ENCAMISAT INTERIOR COL·LECTOR                                   

KDH110101    m   Netej.+desembuss. claveg.,intr.manega aig.press.pneum.vibrador  

Neteja i desembussada de col·lectors i clavegueres mitjançant camió impulsió-succió amb introduc-
ció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic v ibrador incorporat des de com-
pressor situat en camió cisterna

Neteja prèv ia col·lector galligants
trams pous estat actual:
zona encamisat:
pr5267-pr5255 1 15,00 15,00
pr5256-pr5255 1 7,50 7,50
pr5255-pr30071 1 115,00 115,00
pr30071-pr9100 1 40,00 40,00
pr9100-pr5254 1 17,50 17,50
pr5244-pr5253 1 60,00 60,00
pr5253-pr30011 1 40,00 40,00
pr30011-pr5252 1 21,00 21,00
pr5252-pr5251 1 60,00 60,00
pr5251-pr30072 1 57,50 57,50
pr30072-pr5250 1 25,00 25,00
pr5250-pr5249 1 10,00 10,00
pr5249-pr5247 1 25,00 25,00
pr5247-pr5245 1 40,00 40,00
prev isió imprev istos 1 30,00 30,00
total zona encamisat 563,50
zona substitució (prev isió, justificar si
es fa)
pr5245-pr9974 1 97,50 97,50
pr9974-pr30012 1 35,00 35,00
pr30012-pr30075 1 30,00 30,00
pr30075-pr5246 1 10,00 10,00
pr5246-pr30076 1 35,00 35,00
pr30076-pr30013 1 22,50 22,50
pr30013-pr5607 1 22,50 22,50
pr5607-pr501 1 25,00 25,00
pr501-pr502 1 15,00 15,00
pr502-pr504 1 27,50 27,50
pr504-pr505 1 20,00 20,00
pr505-pr506 1 37,50 37,50
total tram substitució 377,50

941,00 1,16 1.091,56

KDH110102    m   Fressat interior de col·lector fo d.800mm i inspecció TV        

Fressat interior de col·lector de formigó diàmetre 800mm, per a desincrustació de sedimentacions, ar-
rels,etc., amb robot fresador. Inclou inspecció amb circuit tancat de TV amb localització d'escomeses
pel seu posterior, pendents trams i numeració pous.

trams pous estat actual:
zona encamisat:
pr5267-pr5255 1 15,00 15,00
pr5256-pr5255 1 7,50 7,50
pr5255-pr30071 1 115,00 115,00
pr30071-pr9100 1 40,00 40,00
pr9100-pr5254 1 17,50 17,50
pr5244-pr5253 1 60,00 60,00
pr5253-pr30011 1 40,00 40,00
pr30011-pr5252 1 21,00 21,00
pr5252-pr5251 1 60,00 60,00
pr5251-pr30072 1 57,50 57,50

 Pàgina 9



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

pr30072-pr5250 1 25,00 25,00
pr5250-pr5249 1 10,00 10,00
pr5249-pr5247 1 25,00 25,00
pr5247-pr5245 1 40,00 40,00
prev isió imprev isots 1 30,00 30,00
total zona encamisat 563,50

563,50 1,74 980,49

KDH110103    u   Reconeixmement zona obra encamisat                              

Reconeixement de la zona a encamisar, per personal tècnic qualificat, amb medició exacta del tram
a encamisar, profunditat de pous, boques de reg ex istents, espais de treball necessaris,etc.

reconeix ment total de la zona 1 1,00

1,00 284,80 284,80

2DB184B5     u   Pou D=100cm,h=2,0m,solera HM-20/P/20/I, 15cm,mitja canya ,maó ca

Formació de pou circular de registre de diàmetre interior 100 cm, de 2,0 m de fondària, amb solera de
formigó HM-20/P/20/I, de 30 cm de gruix  amb mitja canya per a tub de diàmetre 80 cm, paret de
maó calat de gruix  30 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mix t 1:0,5:4 en el tram que
contacta amb el col·lector i peça prefabricada de formigó en la seva part superior amb el con de re-
ducció. Inclou bastiment i tapa de fosa dúctil D400 abatible mecanitzada i senyalitzada de diàmetre 60
cm i graons de polipropilè armat de 250x350x250 mm i 3kg de pes. Tots els materials compliran l'or-
denança de sanejament de Girona.

Prev isió pous projecte en tram
encamisat:
p1-p12 12 12,00
pous imprev istos per mànegues o
aportacions
caldrà justificar-los 4 4,00

16,00 732,61 11.721,76

KDH110104    u   Derivació by-pass prèvia a la realitz. d'encamisat. Treball sec.

Derivació de l'efluent ex istent dins del col·lector, mitjançant by pass amb mànega i camió cuba amb
bombes succió-impulsió, per un cabal prev ist màxim de 100m3/h, i aix í treballar en sec durant l'exe-
cució de l'encamisat interior. Inclou la col·locació d'un globus obturador al pou d'aigües amunt del
tram en que es treballi. Prev isió de la duració dels treballs 2,5setmanes.

prev isió 1 1,00

1,00 9.244,80 9.244,80

G25Z11001    u   Desplaçament munt.+desmunt.eq.encamisat int.col·lectors         

Desplaçament, muntatge i desmuntatge d'equips necessaris per a l'encamisat interior de col·lectors
mitjançant mànega reversible autoportant realitzat "in situ".

prev isió 1 1,00

1,00 6.900,00 6.900,00

GD85K211     m   Encamisat interior estr. col.<900mm diàm. amb mànega revers.    

Encamisat interior estructural per a col·lector / claveguera de diàmetre inferior a 900mm, mitjançant
mànega reversible autoportant segons ASTM Fl216-98  de materials compostos realitzats in situ, re-
sistents a PH de 2 a 10 i temperatures fins a 40ºC, aplicat a tota la secció del tub  sense que quedin
juntes i recuperant la capacitat estructural i hidràulica del tub. Inclou tots els mitjans aux iliars.

trams pous estat actual:
zona encamisat:
pr5267-pr5255 1 15,00 15,00
pr5256-pr5255 1 7,50 7,50
pr5255-pr30071 1 115,00 115,00
pr30071-pr9100 1 40,00 40,00
pr9100-pr5254 1 17,50 17,50
pr5244-pr5253 1 60,00 60,00
pr5253-pr30011 1 40,00 40,00
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pr30011-pr5252 1 21,00 21,00
pr5252-pr5251 1 60,00 60,00
pr5251-pr30072 1 57,50 57,50
pr30072-pr5250 1 25,00 25,00
pr5250-pr5249 1 10,00 10,00
pr5249-pr5247 1 25,00 25,00
pr5247-pr5245 1 40,00 40,00
prev isió imprev isots 1 30,00 30,00
total zona encamisat 563,50

563,50 325,56 183.453,06

KDH110105    u   Fressat interior obertura escomeses amb robot                   

Fressat interior de col·lector per a l'obertura de les escomeses, realitzat amb robot fresador especial
per aquest fi.

prev isió:
escomeses 28 28,00
aportacions en baix a 5 5,00
obertures pous 3 48,00 =04           2DB184B5                   

81,00 178,92 14.492,52

KDH110106    m   Inspecció final TV i plànols as built                           

Realització d'inspecció amb circuit tancat de TV del col·lector rehabilitat, mitjançant robot amb càmera
i redacció posterior d'informe i DVD on s'observ in els pendents, trams inspeccionats, alçada de
pous, gràfica pendents resultant, informe gràfic de fotografies. L'inspecció anirà conjuntament amb el
plànol "as built" del col·lector rehabilitat i contindrà cotes UTM de tapa i fons de pou, material-secció
col·lectors i aportacions, escomeses finals i numeració de pous. Tot segons les inspeccions prescri-
tes en l'ordenança de sanejament de Girona.

trams pous estat actual:
zona encamisat:
pr5267-pr5255 1 15,00 15,00
pr5256-pr5255 1 7,50 7,50
pr5255-pr30071 1 115,00 115,00
pr30071-pr9100 1 40,00 40,00
pr9100-pr5254 1 17,50 17,50
pr5244-pr5253 1 60,00 60,00
pr5253-pr30011 1 40,00 40,00
pr30011-pr5252 1 21,00 21,00
pr5252-pr5251 1 60,00 60,00
pr5251-pr30072 1 57,50 57,50
pr30072-pr5250 1 25,00 25,00
pr5250-pr5249 1 10,00 10,00
pr5249-pr5247 1 25,00 25,00
pr5247-pr5245 1 40,00 40,00
prev isió imprev isots 1 30,00 30,00
total zona encamisat 563,50

563,50 0,88 495,88

TOTAL CAPITOL 04 ENCAMISAT INTERIOR COL·LECTOR............................................................................... 228.664,87

 Pàgina 11



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 05 SUBSTITUCIÓ DE COL·LECTOR                                       

KDH1101041   u   Derivació by-pass durant exec. substitució. Treball sec.        

Derivació de l'efluent ex istent dins del col·lector, mitjançant by pass amb mànega i camió cuba amb
bombes succió-impulsió, per un cabal prev ist màxim de 100m3/h, i aix í treballar en sec durant l'exe-
cució de la subsitució del col·lector. Inclou la col·locació d'un globus obturador al pou d'aigües amunt
del tram en que es treballi. Prev isió de la duració dels treballs 5 setmanes.

prev isió 1 1,00

1,00 15.408,00 15.408,00

ED7FR9145    m   Col·lector PVC UNE EN 1401-1 SN4,DN=800mm,a/solera i reblert sor

Subministrament i col·locació de col·lector amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 800 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix , llit de sorra de 20 cm de gruix  i reblert amb sorra
fins a 30 cm per sobre del tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les es-
pecificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou
la part proporcional de mitjans aux iliars, les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercus-
sió de les peces especials a col·locar  (ingerts clicks, colzes,etc.).

Tram substitució des d'aportació torre
Gironella:
v erue plànol perfil rehabilitació:
tram p13-p14 1 5,00 5,00
tram p14-p15 1 14,00 14,00
tram p15-p16 1 19,00 19,00
tram p16-p17 1 19,00 19,00
tram p17-p18 1 19,00 19,00
tram p18-p19 1 19,00 19,00
tram p19-p20 1 33,00 33,00
tram p20-p21 1 31,00 31,00
tram p21-p22 1 45,00 45,00
tram p22-p23 1 45,00 45,00
tram p23-p24 1 22,00 22,00
tram p24-p25 1 12,00 12,00
tram p25-p26 1 36,00 36,00
tram p26-p27 1 25,00 25,00
tram p27-p28 1 27,00 27,00

371,00 544,34 201.950,14

FDGZU010     m   Banda cont.plàstic,color,30cm,col.locada llarg rasa,20cm sobre c

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Igual que partida col·lector d.800mm 371,00 =05           ED7FR9145                

371,00 0,31 115,01

FD95F470     m   Recobriment ext.p/claveg.tub form.D=80cm,15cm HM-20/P/20/I      

Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de  de diàmetre 80 cm, amb 15 cm de formi-
gó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. S'inclou dins d'aquest criteri el
treball de preparació de la superfície a cobrir

Trams col·lector substitució a llera:
Tram substitució des d'aportació torre
Gironella:
v erue plànol perfil rehabilitació:
tram p13-p14 1 5,00 5,00
tram p14-p15 1 14,00 14,00
tram p15-p16 1 19,00 19,00
tram p16-p17 1 19,00 19,00
tram p17-p18 1 19,00 19,00
tram p18-p19 1 19,00 19,00
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REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
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tram p19-p20 1 33,00 33,00
tram p20-p21 1 31,00 31,00
tram p21-p22 1 45,00 45,00
tram p22-p23 1 45,00 45,00
tram p23-p24 1 22,00 22,00
tram p24-p25 1 12,00 12,00
tram p25-p26 1 36,00 36,00
tram p26-p27 1 25,00 25,00
tram p27-p28 1 27,00 27,00

371,00 29,30 10.870,30

2DB184B5     u   Pou D=100cm,h=2,0m,solera HM-20/P/20/I, 15cm,mitja canya ,maó ca

Formació de pou circular de registre de diàmetre interior 100 cm, de 2,0 m de fondària, amb solera de
formigó HM-20/P/20/I, de 30 cm de gruix  amb mitja canya per a tub de diàmetre 80 cm, paret de
maó calat de gruix  30 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mix t 1:0,5:4 en el tram que
contacta amb el col·lector i peça prefabricada de formigó en la seva part superior amb el con de re-
ducció. Inclou bastiment i tapa de fosa dúctil D400 abatible mecanitzada i senyalitzada de diàmetre 60
cm i graons de polipropilè armat de 250x350x250 mm i 3kg de pes. Tots els materials compliran l'or-
denança de sanejament de Girona.

Pous tram substitució:
p13-p22 (ambdós incl.) 10 10,00
p24 i p25 2 2,00

12,00 732,61 8.791,32

2DB184B51    u   Pou D=100cm,h=3,5m,solera HM-20/P/20/I, 15cm,mitja canya ,maó ca

Formació de pou circular de registre de diàmetre interior 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera de
formigó HM-20/P/20/I, de 30 cm de gruix  amb mitja canya per a tub de diàmetre 80 cm, paret de
maó calat de gruix  30 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mix t 1:0,5:4 en el tram que
contacta amb el col·lector i peça prefabricada de formigó en la seva part superior amb el con de re-
ducció. Inclou bastiment i tapa de fosa dúctil D400 abatible mecanitzada i senyalitzada de diàmetre 60
cm i graons de polipropilè armat de 250x350x250 mm i 3kg de pes. Tots els materials compliran l'or-
denança de sanejament de Girona.

zona substitució col·lector:
p23 1 1,00
p26 1 1,00
p27 1 1,00
p28 1 1,00
p29 1 1,00

5,00 1.031,69 5.158,45

TOTAL CAPITOL 05 SUBSTITUCIÓ DE COL·LECTOR....................................................................................... 242.293,22
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CAPITOL 06 ADAPTACIONS XARXA EXISTENT SANEJAMENT                           

ED7FR414     m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=200mm,SN

Subministrament i col·locació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a saneja-
ment sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix , llit de sorra de 15 cm de gruix  i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada se-
gons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest
criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a
col·locar (ingerts clicks, colzes,etc.).

Clav eguerons escomeses cap a
col·lector:
conv ent st. daniel 1 3,00 3,00

1 4,00 4,00
1 5,00 5,00

casa hiv ernacle núm.1 1 8,00 8,00
carrer montorró 1 4,00 4,00
carrer font del bisbe núm.6 1 8,00 8,00
carrer sant daniel núm.31 1 4,00 4,00
carrer sant daniel núm.27 1 3,00 3,00
carrer sant daniel núm.25 2 4,00 8,00
carrer sant daniel núm.21 1 3,00 3,00
carrer sant daniel núm.19c 1 3,00 3,00
carrer sant daniel núm.19b 1 3,00 3,00
carrer sant daniel núm.19a 1 3,00 3,00
carrer sant daniel núm.19 1 3,00 3,00
enllaç pujada torrassa 1 4,00 4,00
carrer sant daniel núm.2 1 6,00 6,00

1 6,00 6,00
jardí doctor figueres 1 10,00 10,00
monestir sant pere galligants 1 13,00 13,00
carrer samsó 7-9 1 4,00 4,00
connex ió reix a i embornal c/sacsimort 1 7,00 7,00

1 7,00 7,00
connex ió embornal pjda. rei martí 1 5,00 5,00
carrer bellaire núm. 13-15 1 6,00 6,00
carrer bellaire núm. 3 1 5,00 5,00
carrer bellaire núm. 5 2 4,00 8,00
embornal dav ant c/ bellaire núm.5 1 3,00 3,00
embornal c/ bellaire tram plataforma 2 3,00 6,00

1 10,00 10,00
embornal dav ant c/ bellaire 9-11 2 5,00 10,00
embornals ctda. bellaire amb c/jaume
pons

2 10,00 20,00

2 15,00 30,00

222,00 167,69 37.227,18

FD9574701    m   Recobriment ext.p/claveg.tub form.D=20cm,15cm HM-20/P/20/I      

Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 20 cm, amb 15 cm
de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especi-
ficacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. S'inclou dins d'aquest
criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir.

Igual que partida clav eguerons pv c
d.200

222,00 =06           ED7FR414                  

222,00 13,63 3.025,86
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ED7FR714     m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=400mm,SN

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm
i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de
15 cm de gruix , llit de sorra de 15 cm de gruix  i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Cri-
teri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els ei-
xos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material correspo-
nents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar (ingerts clicks, colzes,etc.).

Clav eguerons escomeses cap a
col·lector:
carrer sant daniel núm.35 1 3,00 3,00
font del bisbe núm. 6 1 10,00 10,00
enllaç pujada torrassa 1 4,00 4,00
connex ió carrer sacsimort 1 7,00 7,00

1 10,00 10,00

34,00 223,22 7.589,48

FD959270     m   Recobriment ext.p/claveg.tub form.D=40cm,15cm HM-20/P/20/I      

Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb 15 cm
de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especi-
ficacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. S'inclou dins d'aquest
criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir.

Igual que partida clav eguerons pv c
d.400

34,00 =06           ED7FR714                  

34,00 14,58 495,72

ED7FR814     m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=500mm,SN

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 500 mm
i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de
15 cm de gruix , llit de sorra de 15 cm de gruix  i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Cri-
teri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els ei-
xos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material correspo-
nents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar (ingerts clicks, colzes,etc.).

Clav eguerons escomeses cap a
col·lector:
carrer montorró 1 4,00 4,00
aportació torre gironella 1 12,00 12,00
carrer sant daniel núm.2 1 6,00 6,00
connex ió x arx a pjda rei martí 1 5,00 5,00

27,00 293,32 7.919,64

FD95B470     m   Recobriment ext.p/claveg.tub form.D=50cm,15cm HM-20/P/20/I      

Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 50 cm, amb 15 cm
de formigó HM-20/P/20/I. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especi-
ficacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. S'inclou dins d'aquest
criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir.

Igual que partida clav eguerons pv c
d.500

27,00 =06           ED7FR814                  

27,00 19,21 518,67

FDGZU010     m   Banda cont.plàstic,color,30cm,col.locada llarg rasa,20cm sobre c

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Tub pv c 200mm 222,00 =06           ED7FR414                  
Tub pv c 400mm 34,00 =06           ED7FR714                  
Tub pv c 500mm 27,00 =06           ED7FR814                  

283,00 0,31 87,73
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ED35UA20     u   Pericó pas form.prefabricat+fons,40x40cmx45cm,p/evacuació,tapa f

Formació de pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricada. Tot conforme ordenança munici-
pal de sanejament de Girona.

Enllaços tub nou-v ell clav eguerons de
diàmetre 200mm:
Clav eguerons escomeses cap a
col·lector:
conv ent st. daniel 1 1,00

1 1,00
1 1,00

casa hiv ernacle núm.1 1 1,00
carrer montorró 1 1,00
carrer font del bisbe núm.6 1 1,00
carrer sant daniel núm.31 1 1,00
carrer sant daniel núm.27 1 1,00
carrer sant daniel núm.25 2 2,00
carrer sant daniel núm.21 1 1,00
carrer sant daniel núm.19c 1 1,00
carrer sant daniel núm.19b 1 1,00
carrer sant daniel núm.19a 1 1,00
carrer sant daniel núm.19 1 1,00
enllaç pujada torrassa 1 1,00
carrer sant daniel núm.2 1 1,00

1 1,00
jardí doctor figueres 1 1,00
monestir sant pere galligants 1 1,00
carrer samsó 7-9 1 1,00
connex ió reix a i embornal c/sacsimort 1 1,00

1 1,00
connex ió embornal pjda. rei martí 1 1,00
carrer bellaire núm. 13-15 1 1,00
carrer bellaire núm. 3 1 1,00
carrer bellaire núm. 5 2 2,00

28,00 43,26 1.211,28

G2225311     m3  Excavació pou h<=2m,terr.fluix.,m.mec.,càrrega                  

Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny fluix , amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a dife-
rència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teò-
rics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, 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 plu-
ja o inundació i quantes operacions faci 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 eslla-
v issaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excava-
cions, entibacions i voladures. No s'inclou dins d'aquest criteri el tall prev i de les excavacions amb
explosiu.

Connex ions Clav eguerons
escomeses cap a col·lector:
carrer sant daniel núm.35, PR901 1 1,50 1,50 2,00 4,50
font del bisbe núm. 6 1 1,50 1,50 2,00 4,50
enllaç pujada torrassa, PR9948 1 1,50 1,50 2,00 4,50
connex ió aportació torre gironella 1 1,50 1,50 2,00 4,50
connex ió carrer sacsimort 1 1,50 1,50 2,00 4,50
connex ió pujada rei martí 1 1,50 1,50 2,00 4,50
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connex ió pou rodó 1 1,50 1,50 2,00 4,50

31,50 10,03 315,95

2DB184B5     u   Pou D=100cm,h=2,0m,solera HM-20/P/20/I, 15cm,mitja canya ,maó ca

Formació de pou circular de registre de diàmetre interior 100 cm, de 2,0 m de fondària, amb solera de
formigó HM-20/P/20/I, de 30 cm de gruix  amb mitja canya per a tub de diàmetre 80 cm, paret de
maó calat de gruix  30 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mix t 1:0,5:4 en el tram que
contacta amb el col·lector i peça prefabricada de formigó en la seva part superior amb el con de re-
ducció. Inclou bastiment i tapa de fosa dúctil D400 abatible mecanitzada i senyalitzada de diàmetre 60
cm i graons de polipropilè armat de 250x350x250 mm i 3kg de pes. Tots els materials compliran l'or-
denança de sanejament de Girona.

Connex ions Clav eguerons
escomeses cap a col·lector:
carrer sant daniel núm.35, PR901 1 1,00
font del bisbe núm. 6 1 1,00
enllaç pujada torrassa, PR9948 1 1,00
connex ió aportació torre gironella 1 1,00
connex ió carrer sacsimort 1 1,00
connex ió pujada rei martí 1 1,00
connex ió pou rodó 1 1,00

7,00 732,61 5.128,27

GD5JB2581    u   Caixa embornal+reixa prefabr.fosa dúctil, model Delta 50 o equiv

Subministrament i col·locació de caixa per embornal sifònic amb reixa drenant, model Delta 50
SF570D4 de FD Benito o equivalent, classe resistent D400 a 400KN, complint EN 124, tot el cos
d'una sola peça, revestit amb pintura epoxy negra, amb sortida amb junta de goma per tub de pvc
d.200mm. Inclou tots els mitjans aux iliars. Col·locat i funcionant.

Embornals a adaptar i recol·locar:
connex ió  embornal c/sacsimort 1 1,00

1 1,00
connex ió embornal pjda. rei martí 1 1,00
embornal dav ant c/ bellaire núm.5 1 1,00
embornal c/ bellaire tram plataforma 2 2,00

1 1,00
embornal dav ant c/ bellaire 9-11 2 2,00
embornals ctda. bellaire amb c/jaume
pons

2 2,00

2 2,00

13,00 285,60 3.712,80

GD5Z8CDK1    u   Caixa interceptor+reixa prefabr. fosa dúctil, model Norinco o eq

Subministrament i col·locació de caixa d'interceptor amb bastiment (tot una peça) i reixa, tot el conjunt
de fosa dúctil D400 EN-124, marca Norinco model per Clabsa o equivalent, de 5ml de longitud i 1m
d'amplada i una profunditat de 70cm. amb sortida per a tub de 200mm. Inclou totes les ajudes per a la
seva col·locació.

interceptor c/ sacsimort 1 1,00
interceptor pujada rei martí 1 1,00

2,00 907,11 1.814,22

TOTAL CAPITOL 06 ADAPTACIONS XARXA EXISTENT SANEJAMENT............................................................ 69.046,80
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CAPITOL 07 REPOSICIONS                                                     

F9B11102     m2  Paviment llambordí granít.18x9x12cm,col.mort.1:6+beurada        

Paviment de llambordins de pedra de Girona de 18x9x12 cm, col·locats amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb de-
ducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix  el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix  el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

Es procurarà reaprofitar llambordins
ex istents:
Igual que partida enderroc llambordins 41,00 =01           F2194U22                   

41,00 59,19 2.426,79

F962A87A     m   Vorada corba pedra granít. buixardada,20x25cm,sob/base form. HM-

Vorada corba de pedra granítica escairada, buixardada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de for-
migó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Corbes C/Barca i C/Bellaire i
C/Jaume Pons

3 2,50 7,50

7,50 58,69 440,18

F9365H11     m3  Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat          

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat

Base prèv ia a pav iments tram urbà
col·lector nou:
tram p23-p24 1 22,00 1,50 0,15 4,95
tram p24-p25 1 12,00 1,50 0,15 2,70
tram p25-p26 1 36,00 1,50 0,15 8,10
tram p26-p27 1 25,00 1,50 0,15 5,63
tram p27-p28 1 27,00 1,50 0,15 6,08

27,46 75,13 2.063,07

29522012     m2  Ferm flexible freq.mitjana,pav.bitu.cont.calent+base tot-u art.,

Ferm flex ible per a freqüència mitjana de trànsit pesat, format per pav iment de mescla bituminosa
contínua en calent amb base de tot-u artificial, sobre esplanada E2

Igual que pav .asfàltic enderrocat 1 98,00 =01           G2194XK5                  

98,00 26,31 2.578,38

445CU0011    u   Reposició de llosa de rampa de form.vist amb barana             

Reposició de llosa volada de formigó armat per anar v ist amb barana d'acer corten, per tal de restau-
rar l'estat original d'aquesta. Inclou ferro, encofrat, formigó, barana, remats i encasts i  tots els mitjans
auxiliars.

resposició passera bellaire-barca 1 1,00

1,00 18.136,55 18.136,55

TOTAL CAPITOL 07 REPOSICIONS ..................................................................................................................... 25.644,97
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CAPITOL 08 SERVEIS AFECTATS MODIFICATS                                     
SUBCAPITOL 08.01 AIGUA POTABLE                                                   
APARTAT 08.01.01 INSTAL. AIGUA POTABLE                                           

FFB1F425     m   Tub polietilè PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la ra-
sa. Segons normativa específica de fitxes de materials homologats del servei d'aigua potable a Giro-
na.

segons pressup. 2008/o/39 Aigües
Girona:
v orera c/ bellaire entre barca i jaume
pons

1 45,00 45,00

45,00 36,13 1.625,85

GF11F2251    m   Tub acer inox. s/sold.,D=150mm 6",soldat,col.fons rasa          

Tub d'acer inox idable 304 sense soldadura de diàmetre nominal 6" 150mm, segons la norma DIN
304 i EN ISO 2440 ST-35, soldat i col.locat al fons de la rasa. Segons normativa específica de fitxes
de materials homologats del servei d'aigua potable a Girona.

segons pressup. 2008/o/39 Aigües
Girona:
creuament c/bellaire 1 14,00 14,00

14,00 550,22 7.703,08

GN12F324     u   Vàlvula comporta+brides,DN=150mm,PN=10bar,bronze,munt.pericó can

Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm, de 10 bar de PN, de bron-
ze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada. Segons normativa específica de fitxes de
materials homologats del servei d'aigua potable a Girona.

segons pressup. 2008/o/39 Aigües
Girona:
v c d.150mm 1 1,00

1,00 676,26 676,26

GN12D324     u   Vàlvula comporta+brides,DN=100mm,PN=10bar,bronze,munt.pericó can

Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 10 bar de PN, de bron-
ze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada. Segons normativa específica de fitxes de
materials homologats del servei d'aigua potable a Girona.

segons pressup. 2008/o/39 Aigües
Girona:
v c d.100 st 110mm 1 1,00

1,00 430,10 430,10

GJSMU010     u   Hidrant reg 2''                                                 

Hidrant de reg 2'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica, filtre caçapedres, 2 vàlvules de com-
porta, ventosa amb vàlvula de bola d'aïllament i accessoris d'unió amb la canonada principal i de
muntatge de mecanismes, apta per a una pressió màxima de 6 bar, completament muntat i provat,
amb unions i accessoris. Segons normativa específica de fitxes de materials homologats del servei
d'aigua potable a Girona.

segons pressup. 2008/o/39 Aigües
Girona:
hidrant dav ant c/bellaire núm.9 1 1,00

1,00 657,62 657,62

GFBB7625     u   Colze 45a55°,manip.,polietilè,HDPE,D=110mm,PN=6bar,soldat       

Colze de 45 a 55 ° manipulat, de polietilè de densitat alta de 110 mm de DN i 6 bar de pressió nomi-
nal, segons UNE-EN 12201-3, soldat i col.locat al fons de la rasa. Segons normativa específica de
fitxes de materials homologats del servei d'aigua potable a Girona.

segons pressup. 2008/o/39 Aigües
Girona:
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v orera c/ bellaire entre barca i jaume
pons

2 2,00

2,00 94,46 188,92

GFBB76251    u   Collarí per unió tub ac.inox.150mm a pe 110mm                   

Subministrament i col·locació de collarí de goma amb brides d'acer inox idable per aigua potable amb
pressió, per unir tubs de diàmetre 110mm amb tubs de 150mm. Segons normativa específica de fit-
xes de materials homologats del servei d'aigua potable a Girona.

segons pressup. 2008/o/39 Aigües
Girona:
unió tub 150mm am tub 110mm 1 1,00

1,00 517,62 517,62

GFBB76252    u   Connexió per unió tub ac.inox.150mm a pe 110mm                  

Connexió de tubs d'aigua potable amb pressió, per unir tubs de diàmetre 110mm amb tubs de
150mm. Segons normativa específica de fitxes de materials homologats del servei d'aigua potable a
Girona.

segons pressup. 2008/o/39 Aigües
Girona:
connex ió tub 150mm am tub 110mm 1 1,00

1,00 351,65 351,65

GDDZ5DD4     u   Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=600mm,D400

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàme-
tre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Segons normativa específica
de fitxes de materials homologats del servei d'aigua potable a Girona.

segons pressup. 2008/o/39 Aigües
Girona:
v àlv ules comporta 2 2,00
boca incendis 1 1,00

3,00 92,70 278,10

CDQAIG01     u   Control de qualitat i proves de servei aigua potable            

Control de qualitat i proves de servei de la nova instal·lació d'aigua potable.

prev isió 1 1,00

1,00 178,50 178,50

TOTAL APARTAT 08.01.01 INSTAL. AIGUA POTABLE................... 12.607,70
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APARTAT 08.01.02 OBRA CIVIL AIGUA POTABLE                                        
G2194XK5     m2  Demol.paviment mescla bituminosa,g<=20cm,ampl.<=2m,retro.+mart.t

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix  i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou part proporcional de tall amb
serra de disc de pav iment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm.

Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

Rasa tub ac. inox  150mm 1 14,00 1,00 1,00 14,00

14,00 11,07 154,98

F2194JB5     m2  Demol.paviment panot.sob/form.,g<=10cm,ampl.<=2m,retro.+mart.tre

Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.

prev isió ctda. bellaire amb jaume pons
i barca

2 2,50 2,50 12,50

ampliació per v orades 1 5,00 5,00

17,50 5,08 88,90

F2224622     m3  Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplà

Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mit-
jans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a dife-
rència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teò-
rics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, 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 plu-
ja o inundació i quantes operacions faci 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 eslla-
v issaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excava-
cions, entibacions i voladures.

Rasa tub ac. inox  150mm 1 14,00 1,00 1,00 14,00
Rasa tub pe 110mm 1 45,00 1,00 1,00 45,00

59,00 41,93 2.473,87

G2A110001    m3  Subministr.sorra selec.aport.                                   

Subministrament de sorra seleccionada d'aportació

Rasa tub ac. inox  150mm 1 14,00 1,00 0,50 7,00
Rasa tub pe 110mm 1 45,00 1,00 0,50 22,50

29,50 20,65 609,18

G2A11000     m3  Subministr.terra selec.aport.                                   

Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Rasa tub ac. inox  150mm 1 14,00 1,00 0,50 7,00
Rasa tub pe 110mm 1 45,00 1,00 0,50 22,50

29,50 9,50 280,25

GFZA3A60     u   Dau ancoratge peces T cond.D=150-160mm                          

Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en T en conduccions de diàmetre entre 150 i
160 mm, inclosa la col.locació d'armadures i el v ibratge del formigó

v àlv ules comporta 2 2,00
hidrant 1 1,00

3,00 92,08 276,24

GFZA3A40     u   Dau ancoratge peces T cond.D=100-110mm                          

Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en T en conduccions de diàmetre entre 100 i
110 mm, inclosa la col.locació d'armadures i el v ibratge del formigó
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colzes 2 2,00
collarí 1 1,00
unions 2 2,00

5,00 44,21 221,05

GDK256F3     u   Pericó 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó 290x140x100mm,s

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix  de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

v àv ules comporta 2 2,00
hidrant 1 1,00

3,00 58,70 176,10

G2R24200     m3  Classif.residus cons. res.inerts,no espec.,especials,           

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DE-
CRETO 105/2008, amb mitjans manuals. Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'a-
cord amb les especificacions de la DT.

Enderrocs
pav . asfàltic 1 0,15 2,10 =08.01.02     G2194XK5                
pav . panot 0,15 17,50 =08.01.02     F2194JB5                

19,60 15,98 313,21

G2R65431     m3  Càrrega i Transp.residus a abocador.,rec.10-15km,cam.7t         

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritzada
de gestio de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques,
o qualsevol altre acceptat prèv iament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despe-
ses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un
35% .

Igual que partida residus construcció 19,60 =08.01.02     G2R24200                
increment 35% esponj. 0,35 19,60 6,86

26,46 10,79 285,50

G2R45039     m3  Càrrega i Transp.terres a abocador.,rec.10-15km,cam.7t          

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 15 km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb
el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponja-
ment indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèv iament i expressa-
ment per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'aboca-
dor. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix : 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

Terres ex cav ades , igual que partida
ex cav ació

59,00 =08.01.02     F2224622                 

+25% esponj 0,25 59,00 14,75

73,75 9,17 676,29

G2RA7M00     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra c

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra contaminada especials, procedents d'ex-
cavació, amb codi 170503* segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Cri-
teri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent. La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus
de residu al centre corresponent. Inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora.

Igual que partida de terres 73,75 =08.01.02     G2R45039                

73,75 17,89 1.319,39
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G2RA2640     m3  Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=<1,10t/m3           

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una densitat inferior a
1,10 t/m3, procedents de demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'aboca-
dor o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou l'emissió del certificat per part de
l'entitat receptora.

Igual que partida de residus enderrocs 26,46 =08.01.02     G2R65431                

26,46 18,16 480,51

TOTAL APARTAT 08.01.02 OBRA CIVIL AIGUA POTABLE............ 7.355,47

TOTAL SUBCAPITOL 08.01 AIGUA POTABLE................................ 19.963,17
SUBCAPITOL 08.02 ELECTRICITAT                                                    
APARTAT 08.02.01 INSTAL. ELECTRICITAT                                            

ELECTRFECSA01u   Modificació instal·lació fecsa endesa                           

Cost de l'instal·lació de la modificació de la xarxa ex istent de baixa tensió elèctrica per tal d'efectuar
soterraments i ampliacions de trenat aeris, segons les prev isions reflexades en l'estudi valorat, amb
referència de sol·licitud 0342958 de 09/10/2008, fetes per l'empresa responsable del servei ex istent
Fecsa Endesa. Inclou tramitació, plànols "as built", topografia, tècnics, legalització,etc.

Zona antic CT C/ Sacsimort
prev isió segons estudi 0342958 de
Fecsa Endesa

1 1,00

1,00 17.558,62 17.558,62

TOTAL APARTAT 08.02.01 INSTAL. ELECTRICITAT...................... 17.558,62
APARTAT 08.02.02 OBRA CIVIL ELECTRICITAT                                         

OCFECSAENDESAu   Modificació d'instal·lació existent de baixa tensió per tal d'ef

Obra civ il de la Modificació d'instal·lació ex istent de baixa tensió per tal d'efectuar soterraments i am-
pliacions de trenat aeris, segons les prev isions reflexades en l'estudi valorat, amb referència de sol·li-
citud 0342958 de 09/10/2008, fetes per l'empresa responsable del servei ex istent Fecsa Endesa. In-
clou tramitació, plànols "as built", topografia, tècnics, legalització,etc.

Zona antic CT C/Sacsimort
prev isió segons estudi 0342958 de
Fecsa Endesa

1 1,00

1,00 25.959,86 25.959,86

TOTAL APARTAT 08.02.02 OBRA CIVIL ELECTRICITAT............... 25.959,86

TOTAL SUBCAPITOL 08.02 ELECTRICITAT................................... 43.518,48

TOTAL CAPITOL 08 SERVEIS AFECTATS MODIFICATS ................................................................................... 63.481,65

 Pàgina 23



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                         
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 09 SEGURETAT I SALUT LABORAL                                       
SUBCAPITOL 09.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         

H1411111     u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g        

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

Prev isió operaris 16 16,00

16,00 6,09 97,44

H1421110     u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i tracta-
ment contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Prev isió operaris que les utilitzen 8 8,00

8,00 5,74 45,92

H1432012     u   Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll          

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

Prev isió operaris que les utilitzen 8 8,00

8,00 18,23 145,84

H1441201     u   Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.                        

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405

Prev isió treballadors x  usos 16 20,00 320,00

320,00 0,75 240,00

H145E003     u   Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homol

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2,
-3 i UNE-EN 420. Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra
amb els criteris següents: Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el mante-
niment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

Prev isió operaris que les utilitzen 8 10,00 80,00

80,00 2,66 212,80

H145C002     u   GUANTS PROTECCIÓ C/RISCS MECÀNICS NIVELL 3                      

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats se-
gons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Prev isió operaris que les utilitzen 8 3,00 24,00

24,00 5,42 130,08

H145K4B9     u   Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxi-
ma 17000 V, homologats segons UNE-EN 420. Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats in-
dicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: Totes les unitats d'obra inclouen en el seu
preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les
necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

0,00 51,17 0,00

H1461164     u   Parella botes aigua,PVC,canya alta,p/posada obra form.,plant.met

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

Prev isió operaris que les utilitzen 8 8,00

8,00 15,09 120,72
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H1462242     u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada,
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
amb plantilles i puntera metàl.liques

Prev isió operaris que les utilitzen 8 8,00

8,00 13,40 107,20

H1481343     u   Granota treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),groc

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65% -35% ), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

Prev isió operaris 16 16,00

16,00 63,42 1.014,72

H1487460     u   Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/o.púb.,PVC sold.,g=0,4mm,viu      

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de
gruix , de color v iu, homologat segons UNE-EN 340

Prev isió operaris 16 16,00

16,00 6,44 103,04

TOTAL SUBCAPITOL 09.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS......... 2.217,76
SUBCAPITOL 09.02 PROTECCIONS COL·LECTIVES                                        

H1511212     m2  Prot.talús+malla+pol anc.barr.acer,cables,1malla tripletorsió, D

Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables,
amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè
d'alta densitat de 2 mm de gruix

Tram des de Pça. Jurats a plataforma
Sacsimort

1 87,50 2,50 218,75

218,75 14,29 3.125,94

HB2A1111     m   Perf.long.acer galv.doble ona p/barrera seguretat,col.+desmuntat

Perfil longitudinal flex ible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO,
per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs

Banda i banda, rases zona urbana
es realizarà per trams, per tant
s'aprofitaran baranes
desde plataforma c/sacsimort a
c/jaume pons

2 50,00 100,00

100,00 22,86 2.286,00

H6AA2111     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, amb
lona opaca i amb el desmuntatge inclòs

Zones v estidors+w c+oficina:
Inici encamisat (zona llera conv ent) 2 15,00 30,00

2 5,00 10,00
Zona jardins doctor figueres 2 20,00 40,00

2 15,00 30,00
Zona plataforma galligants 2 15,00 30,00

2 10,00 20,00

160,00 2,67 427,20

HBC1B001     m   Cinta balisament adh.refl.vermell/blanc,desmuntatge inclòs      

Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs

Rases zona llera
Tram substitució des d'aportació torre
Gironella:
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v erue plànol perfil rehabilitació:
tram p13-p14 2 5,00 10,00
tram p14-p15 2 14,00 28,00
tram p15-p16 2 19,00 38,00
tram p16-p17 2 19,00 38,00
tram p17-p18 2 19,00 38,00
tram p18-p19 2 19,00 38,00
tram p19-p20 2 33,00 66,00
tram p20-p21 2 31,00 62,00
tram p21-p22 2 45,00 90,00
tram p22-p23 1 45,00 45,00

453,00 1,01 457,53

H15B3003     u   Escala port.dielèc.,FV,llarg.=3,2m                              

Escala portàtil dielèctrica de fibra de v idre i llargada 3,2 m

prev isió per modificacions línies electr.
BT

1 1,00

1,00 225,75 225,75

HBC12100     u   Con de plàstic reflector h=30cm                                 

Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçada

0,00 5,83 0,00

TOTAL SUBCAPITOL 09.02 PROTECCIONS COL·LECTIVES ...... 6.522,42
SUBCAPITOL 09.03 SENYALITZACIÓ                                                   

HBB11111     u   Placa pintura reflectant triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

prev isió seny als perill obres 14 14,00

14,00 45,65 639,10

HBB21641     u   Placa pintura reflectant 25x145cm,p/senyal.tràn.,fix.mec.+desmun

Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge in-
clòs

prev isió seny als
moderar v elocitat 5 5,00
carrer tallat/canv i direcció 5 5,00
sortida camions 3 3,00

13,00 86,84 1.128,92

HBBA1511     u   Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mecànicament+

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

zones barraques 3 3,00
tanques div erses 3 3,00

6,00 20,45 122,70

HBC12100     u   Con de plàstic reflector h=30cm                                 

Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçada

prev isió zona urbana 20 20,00

20,00 5,83 116,60

HBC1EAJ1     u   Garlanda lluminosa llarg.=25m,6làmpades,bat.12V,desmuntatge     

Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb el des-
muntatge inclòs

baranes camions zona encamisat 4 4,00 16,00
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baranes zona urbana 10 10,00

26,00 96,14 2.499,64

HBBJ0001     u   Semàfor policarbon.,sistema òptic D=210mm,1 cara 3 focus,color l

Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica
normal i lent de color normal de vehicles 13/12, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs

prev isió 2 2,00

2,00 280,51 561,02

H15Z2011     h   Senyaler                                                        

Senyaler

Prev isió per desv iaments trànsit 240 240,00

240,00 15,90 3.816,00

HBB20005     u   Senyal manual p/senyalis.                                       

Senyal manual per a senyalista

prev isió 4 4,00

4,00 11,39 45,56

TOTAL SUBCAPITOL 09.03 SENYALITZACIÓ................................ 8.929,54
SUBCAPITOL 09.04 EQUIPAMENTS                                                     

HQU15Q0A     mesLloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inclòs 

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb equipament i manteniment inclòs

zona encamisat 1 2,00 2,00

2,00 143,10 286,20

HQU1521A     mesLloguer mòdul prefabricat sanitaris 2,4x2,4x2,3m,inst.lampist.,i

Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galvanit-
zat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mi-
rall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial. Inclou manteniment i tot l'equipament necessari per a la seva utilització.

zona substitució 2 3,00 6,00

6,00 125,93 755,58

HQU1A20A     mesLloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc.        

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix , revestiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galvanit-
zat amb aïllament de fibra de v idre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interrup-
tor, endolls i protecció diferencial.  Inclou manteniment i tot l'equipament necessari per a la seva utilit-
zació.

zona encamisat 1 2,00 2,00
zona substitució 2 3,00 6,00
oficina d'obra 1 3,00 3,00

11,00 101,21 1.113,31

HQUA1100     u   Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS                    

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

prev isió 2 2,00

2,00 109,80 219,60

TOTAL SUBCAPITOL 09.04 EQUIPAMENTS................................... 2.374,69
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SUBCAPITOL 09.05 FORMACIÓ I MANTENIMENT                                          
H16F1004     h   Formació Seg.Salut                                              

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra. Inclou l'aportació del recurs preven-
tiu a l'obra.

prev isió 8 8,00

8,00 15,90 127,20

H15Z1001     h   Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.                         

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

manteniment general proteccions 8 8,00

8,00 35,96 287,68

HQUZM000     h   Mà obra,neteja+conservació instal.lacions                       

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Manteniment general mòduls 16 16,00

16,00 15,90 254,40

TOTAL SUBCAPITOL 09.05 FORMACIÓ I MANTENIMENT............ 669,28

TOTAL CAPITOL 09 SEGURETAT I  SALUT LABORAL........................................................................................ 20.713,69
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CAPITOL 10 CONTROL DE QUALITAT                                             
SUBCAPITOL 10.01 TUBS PVC                                                        

JFA1120A     u   Determinació mides 1tub PVC                                     

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2

tub 800mm 1 1,00
tub 500mm 1 1,00
tub 400mm 1 1,00
tub 200mm 1 1,00

4,00 60,72 242,88

JFA19C01     u   Assaig flexió transversal 1tub mat.plàst.DN<400 mm              

Assaig d'aixafament o de flex ió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre, com
a màxim, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Ai-
gua

clav eguerons escomeses 2 2,00
embornals 2 2,00

4,00 194,34 777,36

JFA19F01     u   Assaig flexió transversal 1tub mat.plàst.DN=800-1000mm          

Assaig d'aixafament o de flex ió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre
800 i 1000 mm, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament
d'Aigua

col·lector substituït 3 3,00

3,00 379,56 1.138,68

JFA1800A     u   Asssaig tracció+fluèn./trenc.                                   

Assaig a tracció, amb determinació de l'esforç màxim (en el punt de fluència o en el de trencament) ,
segons la norma UNE-EN 1452-2

clav eguerons escomeses 2 2,00
embornals 2 2,00
col·lector substituït 3 3,00

7,00 131,59 921,13

JFA1410A     u   Determ.comport.enfront calor 1most.tub PVC                      

Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de tub de PVC, segons la norma
UNE-EN 1452-2

clav eguerons escomeses 1 1,00
embornals 1 1,00
col·lector substituït 3 3,00

5,00 107,72 538,60

JFA16A06     u   Absorció aigua p/immersió 23ºC 1most.tub mat.plàst.             

Determinació de l'absorció d'aigua, per immersió a 23°C d'una mostra de tub de material plàstic, se-
gons la norma UNE-EN ISO 62

clav eguerons escomeses 1 1,00
embornals 1 1,00
col·lector substituït 3 3,00

5,00 175,96 879,80

JFV1110A     dia Prova funcionament tram xarxa sanejament                        

Prova de funcionament d'un tram de xarxa de sanejament, segons Control de Qualitat prev ist en l'or-
denança de sanejament de Girona.

tram encamisat 1 1,00
tram substituït 1 1,00

2,00 624,01 1.248,02
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INSPTV       dia Inspecció TV xarxa sanejament                                   

Inspecció TV xarxa de sanejament amb càmera. Inclou redacció d'informe amb trams, pendents,
pous, profunditats, localització amb distàncies i DVD. Inclou entrega de plànol "as built".

tram encamisat 1 1,00
tram substituït, abans pav iments 1 1,00
tram substituït final 1 1,00

3,00 312,01 936,03

TOTAL SUBCAPITOL 10.01 TUBS PVC........................................... 6.682,50
SUBCAPITOL 10.02 FERMS I REBLERTS                                                

J03D310E     u   Ass.normalitzat classificació,1sòl                              

Assaig normalitzat de classificació d'un sòl, segons la norma ASTM D 2487

sorra fons rasa per tub 4 4,00
material reblert rases 4 4,00

8,00 17,01 136,08

J03D8208     u   Ass.picon.mèt.Proc.modif.,1most.sòl                             

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501 o NLT 108

reblert rases tram urbà obra 4 4,00

4,00 58,98 235,92

J03DL90L     u   Compactació martell vibrant,1proveta sòl tractat                

Compactació amb martell v ibrant d'una proveta de sòl tractat, segons la norma NLT 310

reblert rases tram urbà obra 4 4,00

4,00 59,48 237,92

J03DA209     u   Determ.ind.CBR lab.proct.modi.,1most.sòl                        

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

reblert rases tram urbà obra 4 4,00

4,00 110,54 442,16

J03DK20H     u   Det.mat.orgànica (permanganat),1most.sòl                        

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103204

sorra fons rasa per tub 4 4,00

4,00 39,44 157,76

J03DR10P     u   Det.i/s.hum./densi.mèt.isòtops,1sòl                             

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la
norma ASTM D 3017 e1

sorra fons rasa per tub 4 4,00
material reblert rases 4 4,00

8,00 12,48 99,84

TOTAL SUBCAPITOL 10.02 FERMS I REBLERTS......................... 1.309,68
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SUBCAPITOL 10.03 FORMIGONS                                                       
J060770A     u   Mostreig+Abrams+recapç+compr.,5prov.cil.15x30cm                 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

solera tub 2 2,00
recobiment protecció tub 3 3,00
bases v oreres i trav essades 3 3,00

8,00 90,72 725,76

J060N10L     u   Determ.cont.ciment,form.endurit                                 

Determinació del contingut de ciment d'un formigó endurit, segons la norma ASTM C 1084

solera tub 1 1,00
recobiment protecció tub 1 1,00
bases v oreres i trav essades 1 1,00

3,00 662,23 1.986,69

J060K10R     u   Det.profund.penetració aigua,form.endurit                       

Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit, segons la nor-
ma UNE-EN 12390-8

solera tub 1 1,00
recobiment protecció tub 1 1,00
bases v oreres i trav essades 1 1,00

3,00 408,43 1.225,29

TOTAL SUBCAPITOL 10.03 FORMIGONS ...................................... 3.937,74
SUBCAPITOL 10.04 PAVIMENTS                                                       
APARTAT 10.04.01 MESCLES BITUMINOSES                                             

J9H1210F     u   Determ.contingut lligant 1most.mescla bituminosa                

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 164

asfalt reposat 1 1,00

1,00 40,74 40,74

J9H1410A     u   Assaig Marshall 1most.mescla bituminosa                         

Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i
fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168

asfalt reposat 1 1,00

1,00 123,76 123,76

J9H1711B     u   Deform.plàstica (Hubbad-Field) 1most.mescla bituminosa granulat 

Determinació de la resistència a la deformació plàstica (aparell Hubbad-Field) d'una mostra de mes-
cla bituminosa de granulat fi, segons la norma NLT 160

asfalt reposat 1 1,00

1,00 175,51 175,51

J9H1810C     u   Determ.resist.compres. simple 1most.mescla bituminosa           

Determinació de la resistència a la compressió simple d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 161

asfalt reposat 1 1,00

1,00 200,94 200,94

J9H1B400     u   Control temperatures execució pavim.mescla bitum.calent         

Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent

asfalt reposat 1 1,00

1,00 15,61 15,61
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TOTAL APARTAT 10.04.01 MESCLES BITUMINOSES................... 556,56
APARTAT 10.04.02 PEDRA NATURAL                                                   

J9B15202     u   Assaig desgast fregament,1most.llambordí granític               

Assaig de desgast per fregament d'una mostra de llambordí granític, segons la norma UNE-EN 1342

tram c/ bellaire 1 1,00

1,00 167,37 167,37

J9B17202     u   Determ.resistència compressió,1most.llambordí granític          

Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de llambordí granític, segons la norma
UNE-EN 1342

tram c/ bellaire 1 1,00

1,00 95,22 95,22

J9B18201     u   Determ.pes específic,1most.llambordí granític                   

Determinació del pes específic d'una mostra de llambordí granític, segons la norma UNE-EN 1936

tram c/ bellaire 1 1,00

1,00 53,59 53,59

TOTAL APARTAT 10.04.02 PEDRA NATURAL................................. 316,18
APARTAT 10.04.03 PANOTS                                                          

J9C11F3A     u   Determ.caract.geomètriques,1most.4peces panot                   

Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot, segons la nor-
ma UNE-EN 1339

c/bellaire 1 1,00

1,00 77,09 77,09

J9C12F3A     u   Determ.resistència flexió,1most.4peces panot                    

Determinació de la resistència a la flex ió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

c/bellaire 1 1,00

1,00 135,13 135,13

J9C13F3A     u   Determ.resistència abrasió,1most.4peces panot                   

Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

c/bellaire 1 1,00

1,00 146,21 146,21

J9C14F3A     u   Determ.coef.absorció aigua,1most.4peces panot                   

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

c/bellaire 1 1,00

1,00 66,45 66,45

TOTAL APARTAT 10.04.03 PANOTS................................................. 424,88

TOTAL SUBCAPITOL 10.04 PAVIMENTS........................................ 1.297,62

TOTAL CAPITOL 10 CONTROL DE QUALITAT..................................................................................................... 13.227,54

TOTAL...................................................................................................................................................................... 744.475,22
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RESUM DE PRESSUPOST  
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR GALLIGANTS                           
CAPITOL RESUM EUROS %  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ _______ 

_____________________________________________________________________________________________  
  
  

 
 
01 ENDERROCS........................................................................................................................................................................  15.406,09 2,07 
 
02 MOVIMENTS DE TERRES ...................................................................................................................................................  51.708,91 6,95 
 
03 GESTIÓ DE RESIDUS ..........................................................................................................................................................  14.287,48 1,92 
 
04 ENCAMISAT INTERIOR COL·LECTOR ...............................................................................................................................  228.664,87 30,71 
 
05 SUBSTITUCIÓ DE COL·LECTOR ........................................................................................................................................  242.293,22 32,55 
 
06 ADAPTACIONS XARXA EXISTENT SANEJAMENT ...........................................................................................................  69.046,80 9,27 
   
07 REPOSICIONS......................................................................................................................................................................  25.644,97 3,44 
 
08 SERVEIS AFECTATS MODIFICATS....................................................................................................................................  63.481,65 8,53 
 
09 SEGURETAT I SALUT LABORAL ........................................................................................................................................  20.713,69 2,78 
 
10 CONTROL DE QUALITAT.....................................................................................................................................................  13.227,54 1,78 
 ___________________  
 PRESSUPOST D’ EXECUCIÓ MATERIAL 744.475,22 
 13,00 % Despeses Generals ......................... 96.781,78 
 6,00 % Benefici industrial ............................. 44.668,51 
  
 SUMA DE G.G. y B.I. 141.450,29 
 PRESSUPOST DE LICITACIÓ 885.925,51 

 16,00 % I.V.A................................................................................... 141.748,08 
 ______________________  
 TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTAR 1.027.673,59 
  
  

Puja el pressupost per contractar l´esmentada quantitat de UN MILIÓ VINT-I-SET MIL SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS 

 amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS 

 

  Girona, a novembre de 2008. 

 

 

L’arquitecte tècnic municipal 

Sergi Masagué Clua 

                                                                                            
  

                                                                                           
  




